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Borzalmas kegyetlenséggel meggyilkol
ták és kirabolták Havallai Zsigmond 

vagyonos cipészmestert
Vasárnap akadtak rá holttestére a Hernád-patakban 
Több gyanúsítottat őrizetbe vett a miskolci rendőrség

Miskolc, 'április 3.
Vasárnap a Miskolc közelében lévő 

íbál község határában kegyetlen módon 
végrehajtott rablógyilkosságot fedeztek 
jel. A rablógyilkosság áldozata Havallai 
-Zsigmond abaujszántói jómódú cipész- 
mester, akit ismeretlen tettes megtáma 
’dott,

egyetlen késázurással megölt és el
rabolta ötvenmillió koronáját.

Á rablógyilkosság részleteit teljes ho
mály takarja, mert a holttestet

a Hernád-patakban találták meg,
lahol az orvosi megállapítás szerint már 
körülbelül egy hónapja fekszik és igy 
szinte lehetetlennek látszik felfedni az 
egy hónappal ezelőtt elkövetett borzal
mas bűntény rejtélyét,

'A cipészmester hozzátartozói egy ho
lnappal ezelőtt bejelentették, hogy Ha- 
yallai elment a forróencsi vásárra s azóta 
titokzatosan eltűnt. A cipészmesternél 
feltűnésekor ötven millió korona kész
pénz volt. A környékbeli csendörség nyo
mozni kezdett az eltűnt cipészmester 
után, de nem akadt nyomára. Vasárnap 
délelőtt azután az eltűnés ügyében szen
zációs fordulat állott be. Az abaujszán
tói csendőrség telefonon jelentést tett a 
miskolci királyi ügyészségnek, amely 
szerint

Ihál község mellett a Hernád folyó
ban megtalálták az eltűnt cipész

mester holttestét.

’Az ügyészség felhívására a soros mis
kolci vizsgálóbíró bizottsággal nyomban 
a helyszínére utazott ki, ahol megálla
pították, hogy

az eltűnt cipészmester rablógyilkos
ság áldozata lett. A holttest nyakán 
szúrástól eredő óriási sebet fedez

tek fel.

iTöbb sérülés arra mutat, hogy a rabló
gyilkosság elkövetése előtt a gyilkos 
hosszabb ideig dulakodott áldozatával.

A tettes magával vitte a meggyilkolt 
cipészmester értékes, prémmel bé
lelt bőrbekecsét az ötven millió ko

ronával együtt.

'A hatósági orvos megállapítása szerint a 
gyilkosság egy hónappal ezelőtt történt.

A miskolci vizsgálóbíró a helyszíni 
Szemle után nyomban széleskörű intéz

kedéseket tett a gyilkosság körülményei
nek megállapítására s a nyomozás meg
indítására vonatkozólag.

A nyomozás első stádiumában meg
állapították, hogy Havallai a forróencsi 
vásárra ment több miskolci vásárossal. 
A vizsgálóbíró ezért nyomban telefonon 
utasította a miskolci rendőrséget, hogy

állapítsa meg mindazok nevelt, kik 
együtt voltak a cipészmesterrel a 
vásáron s akik közelebbi felvilágo-

Százezrek zarándoklása 
Prohászka püspök ravatalához

— ■■    • —— -

A gyászoló tömeg a kerepesi temetőben kereste a ravatalt, 
amit a Papnöveldében állítottak fel — Kedden délelőtt szen

telik be a halottat az egyetemi templomban

Szerdán temetik Székesfehérvárott Prohászka püspököt
Az egész ország, az egész magyar nemzet 

még ma is annak a gyászos érzésnek fájdal
mában áll lesujtottan, amely Prohászka 
püspök váratlan elhunyta nyomán támadt. 
A hatalmas, nagyludásu egyházférfiu, a har
cos politikus, az izzóan magyar ember hir
telen elhunyta mély megdöbbenést váltott 
ki nemcsak itthon, hanem a határokon túl is 
mindenütt, ahol Prohászka püspök kivált
ságos egyéniségét ismerték.

Tegnap meg ott állt az élen. Tegnap még 
életének teljében hirdette igéit a szószékről. 
És ma . . . Ma kitűzték a központi Papnövelő 
Intézet székhazának ormára a fekete gyász
lobogót, hogy hirdesse az egész világnak : 
Prohászka Ottokár püspök meghalt...

Zarándoklás a kerepesi temető
ből a Papnövelde-utcába

A papnövelde épülete előli hatalmas tö
meg hullámzik. A társadalom minden réte
géből jönnek, férfiak, nők, gyermekek, hogy 
clzarándokoljanak a halottas szobához. A 
folyosókon a szeminárium növendékei ka
lauzolják az érkezőket. A bejáratnál aszta
lokon ivek fekszenek, melyen mindenki fel
jegyzi a nevét, aki búcsúzni jött a nagy ha
lotthoz. Az iveken a szürke polgári nevek 
mellett a társadalom és az arisztokrácia leg
kiválóbbjainak neve szerepel.

sitást tudnak adni
a vásár után történt eseményekről.

A miskolci vizsgálóbíró utasítására a 
hatósági közegek felderítették azoknak 
a személyét, akik a forróencsi vásár 
után együtt voltak a meggyilkolt cipész
mesterrel ,

Tanúvallomásuk után
több embert előállítottak a miskolci 
rendőrkapitányságra és vasárnap 

délután ki is hallgatták őket.

A bejárattól az első emelet iá. számú i 
halottas szobáig hosszú sorokban állanak az 
emberek és várnak, mig rájuk kerül a sor, 
hogy egy utolsó búcsúpillantást vethessenek 
a halott felé, aki virágokkal körülhintett 
ágyban, teljes püspöki ornátusba felöltöz
tetve fekszik. Körötte kispapok és missziós 
nővérek imádkoznak.

Tegnap még az volt a terv, hogy a Kere
pesi temető halottasházában állítják fel a 
ravatalt. A szabályok értelmében ugyanis 
senkit sem szabad otthon felravatalozmi. Ez 
alkalommal, a nagy halott kiváló egyénisé
gére való tekintettel, a hatóságok más állás
pontra helyezkedtek és megadták az enge
délyt arra, hogy a ravatalt az egyetemi 
templomban álitsák fel. A közönség egv ré
sze nem tudott erről rz uj elhatározásról és 
vasárnap délelőtt ezrével mentek ki a hívők 
a Kerepesi temetőbe, ahol közölték velük, 
hogy Prohászka püspököt a Papnövelő In
tézetben ravatalozták fel.

Vasárnap délelőtt megjelent a szeminá
riumban SipŐcz Jenő polgármester, aki Ré
pást József dr. vicerektorral az elhunyt 
püspök . temetésére vonatkozólag megbeszé
lést folytatott. A végleges program szerint a 
ravatalt vasárnap délután (> órakor az egye
temi templomban állították fel. A közönsé
get ma reggel haltól este nyolcig bocsátják 
a ravatalhoz. A zarándoklás kedd délelőtt 

Kihallgatásuk után egyes személyed 
ellen

gyanuokok merültek fel

s ezért a rendőrkapitány elrendelte .iá 
illetők elállítását és

őrizctbcvétclét,
amíg szerepük teljesen nem tisztázódik, 

Ezektől a letartóztatásoktól függetle
nül a nyomozást nagy apparátussal foly* 
tátják tovább.

10 óráig tart. Ekkor szentmisét tartanak^ 
utána pedig beszcnlelik a holttestet.

A gyászszertartás
A beszentclést Orscnigo Cesare pápai 

nuncius végzi Szmrecsányi, Radnai, Kohl 
Médárd és Hannauer püspökök segédletével. 
Kedden d.e. 11-kor indul el a halottas me
net a délivasuthoz, ahonnan a koporsót Szé
kesfehérvárra viszik. A menet az Egyetem
utcán. Aponyi-téren, Erzsébet-hídon, Attila 
és Krisztina-köruton át megy a .délivasut
hoz. Az útvonal mentén, mig a menet elha
lad mindenütt bezárják az üzleteket éí 
diszruhás rendőrök fognak sorfalat állni. A 
délivasut indulási oldalánál a halottas me
net megáll. Itt búcsúztatják el a halottat a 
kormány részéről Vass József helyettes 
miniszterelnök, a főváros részéről pedig 
Ripka Ferenc főpolgármester, vagy Sipőcz 
Jenő polgármester. Ezután a koporsót kü- 
lönkocsiban, vagy sinautóban helyezik el 
és úgy szállítják Székesfehérvárra. Székes
fehérváron szerdán délelőtt Szmrecsdnyl 
Lajos egri érsek újból bcszenteli a nagy 
halottat és 11 órakor helyezik örök nyuga, 
letöri.

Ma délelőtt a kormányzóságról telefonod 
érdeklődtek a temetés időpontja felöl és 
ebből arra következtetnek, hogy minden 
valószínűség szerint a kormányzó ur őfőt
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piéltásága szintén részt -/esz a temetésen.
Vasárnap délelőtt és délután szünet Bél

iül folyt " zarándoklón ■ halottas szobá
hoz. Délután hat órakor ezüstveretű barna 
'fakoporsót hoztak fel a halottas szabiiba, 
behlyezfék Prohászka püspök holttetrmét 
és /roir*'-'ó« menetben vitték az utcán át 
az egyetemi templomba.

A ravatal
Fekete drapériával bevonva délszaki nö

vényekkel diszrtetten várták az egyetemi 
templomban a nagy halottat. A templom 
hajójában, oltárt szentély előtt fekete 
drapériával bevont katalfalkon elhelyezték 
a koporsót. .4 ravatal körül nyolcvan gyer
tya misztikus fénye világit. A katafalk előtt 
székeket és bársonyfoteleket állítottak a 
holnapi szertartáson résztvevő előkelőségek 
szántára.

Megnyíltak a templom kapui és megin
dult a hívők zarándoklása, amely nagy hul
lámokban szakadatlanul tartóit este nyolc 
óráig, mikor újból bezárták a templomot. 
Vasárnap legalább százezer ember búcsú
zott el a felejthetetlen emlékű Prohászka 
Ottokár püspöktől.

Készülődés az utolsó útra
r A Déli vasul állomásfőnöksége — mint 
értesülünk. — hétfőn délelőtt kap rendel
kezést arravonatkozólag, hogy milyen in
tézkedéseket foganatosítson Prohászka püs
pök holttestének Székesfehérvárra való 
szállítására vonatkozólag. Az elszállítás 
előtt a holttest bcszcntelése minden bizony
nyal a déli vasúti személypályaudvar indu
lási oldala előtti térségen foR megtörténni s 
ott fognak elhangzani a búcsúztató beszé
dek. A pálvaudvarnak ezt a részét fekete 
gyászlepellel fogják bevonni.

Este nyolc órakor a szemináriumban dr. 
'Répási József vicereklor elnöklete alatt ér
tekezlet volt, amelyen a szeminárium veze
tősége, továbbá Gévay-Wolff Nándor ál
lamtitkár, dr. Zsembery István és Fekete 
Árpád, mint a Katolikus Szövetség képvi
selői és a főkapitányság kiküldötte vett 
részt. Az értekezlet határozata értelmében 
a rendezést az Országos Katolikus Szövet
ség végzi. Kedden délelőtt a gyászszertartás 
ideje alatt az egyetemi templomba csak be
lépőjeggyel lehet bejutni. A küldöttségek ós 
a testületek az utcán sorakoznak. Végül a 
gyászszertartás és a gyászmenet részleteit 
beszélték meg/

Vasárfrfíf? folyamán a katolikus papság 
nagyrésze Budapestre érkezett, hogy a 
gyászmisqp/részhegyen. A főpapok a ko
porsót Székesfehérvárra is elkísérik és á 
temetésen is megjelennek.

Az első kártérítési por 
a munkaszabadság 

megsértése miatt

Kártérítési követel egy keresztény
szocialista munkás a szocialisták
tól, mert megakadályozták, hogy 

együtt dolgozzon velük
Az óriúsulciü Dedies Testvérek autójavító 

műhelyének főnöke szombaton a Kenesztény- 
szocitüisla Vasmunkások Szakcgycsülctébcn fel
vette munkára Szlebák I.njos vasesztergályost. 
Mikor Silebák megjelent « mühelybnc, az olt 
dolgozó srociáWcmokrata munkások kérdési 
intéztek hozzá, hogy melyik szakszervezethez 
tartozik. A vasesztergályos közölte velük, hogy 
a kerestényszoeialista szakszervezet tagja, mire 
n munkások

kijelentették, hogy kereoitényarodallatávat 
I nem dolgoznak egy műhelyben és meg

akadályozták Szlebák munkábalépését

Szlebák erre a főnökhöz fordult, a munkások 
azonban előtte is megismételték a kijelentésü
ket. Dedies ezután felszólította Szlebák Lajost, 
hogy tegyen feljelentést a főkapitányságon és 
közölje a történteket a kereszlényszoclalista 
szakszervezeti központtal. Szlebák meg is je
lent a szakszervezeti központban, ahol jegyző
könyvet vettek fel n esetről.

Az ügynek külön jelentőséget ad az, hogy 
Szlebák Lajos beperelte a Dedies Testvérek 
műhelyében dolgozó szocialista munkásokat és

követeli, hogy azok, akik megakadályozták 
munkábalépését, na elvesztett munkaidejére 

járó fizetését térítsék meg.

Az utóbbi időben előfordult hasonló össze
tűzések alkalmával rendszerint csak a rend
őrségen indítottak vizsgálatot, annál nagyobb 
érdeklődéssel várják az érdekeltek, hogy a bí
róság miként bírálja majd cl Szlebák esetében 
a munkások felelősségét a kártérítés szempont
jából.

PAPAGÁJ1
VII., Erzsébet ktirút 88

Telelőn: J. iU-A7
Minden eate 10'/? órakor 

a Fzenzáclóa
áprilisi műsor
Uaadag, vúltoaatos éa mttvéaalt

Igazgató:
Oláh Gyárfás Mihály

Bethlen István gróf ma 
este érkezik Rómába

A római ut célja olasz megvilágításban: a baráti viszony 
precizírozása, a dunai zóna kérdés tisztázása 

Klebelsberg gróf kultuszminiszter előbb Zürichbe uta
zik, ahonnan a hét végére érkezik vissza Budapestre

Bethlen István gróf miniszterelnök, aki 
szombaton este — gondos titkolódzás után 
— utazott cl Budapestről,

vasárnap délben két órakor Velencébe 
érkezett

így megdőltek azok a hirek, amelyek sze
rint a miniszterelnök előbb Inkcre utazott 
és csak azután folytatta volna útját Olasz
országba. Velencében a miniszterelnök és 
kísérete három óra hosszat tartózkodott, 
majd a délután folyamán folytatták útjukat 
Rómába, ahová hétfőn este érkeznek meg.

A római tartózkodás programját, — mint 
beavatott helyről értesülünk — Hóry And
rás római magyar követ készítette el. A 
mini az tér el nők személyéhez közelálló helye
ken e programról részleteket nem óhajta
nak a nyilvánossággal közölni. így nincs 
információ arról sem, hogy

Mussolini mikor fogadja a miniszter
elnököt

Bethlen római Htjával és annak céljaival 
vasárnap úgyszólván minden számottevő 
külföldi lap foglalkozott. Idevonatkozó je
lentősebb táviratok a következők:

London, április 3.
A Daily Mail foglalkozik Bethlen István 

gróf magyar miniszterelnök római utjával és 
rámutat arra, hogy Bethlen el akarja ke
rülni, hogy Belgrádban az a benyomás ke
letkezzék, mintha római itt ja Jugoszlávia el
len irányulna.

Róma, április 3-

A félhivatalos Agenzia di Róma kiemeli 
Bethlen és Mussolini találkozásának fontos
ságát. Magyar államférfiaknak újabb talál
kozása. beteérlve aa*ez»L4ÚlQ.Mtetkezmé- 
nyékét is, mutatja a szívélyességnek azt a 
fokozatos fejlődését, amely mindjobban jel
lemzi az Olaszország és Magyarország kö
zötti viszonyt, miután mind a két állam fel
ismerte az őket érdeklő több gazdasági és 
politikai problémák közösségét. A Magyar
ország részéről kifejezett óhaj, hogy Olasz
országgal való baráti viszonya preciziroztas- 
tassék és konszolidáltassék, az olasz kor
mánynál csak kedvező fogadtatásra talál
hat. Olaszország miniszterelnökének egy te
kintélyes állam konnányelnökcvcl való ta
lálkozása másrészről megerősíti az olasz kül
politika fejlődésének karakterisztikumát, 
amely valamennyi állam irányában méltá
nyos, lojális akar lenni és a kölcsönös jo
gok elismerésére s a lehető legbékésebb és 
legbarátságosabb viszonyok kultiválására 
van alapítva. A gyakorlati eredményeken 
lulmenőcn az olasz kormányelnök és Beth
len gróf között római találkozás kléségtc- 
lenül újabb tisztulási tényt fog jelenteni a 
dunai zóna politikájában s ugyanakkor erő

nem baj, ha éhezem 
.^Palma 

sarkot vettem 
w^utólsó pénzemen.

__________________________________
■j’T 1/ év óta nem vöt olyan jó műsor 
-Ki és '2 Budapesten, mint a
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Mit kell a menyasszonynak 
tudni? k^'boi va »Ideak paplanokat

Gyártja, Sándor Ideál paplangyár Bud«peat, IV., Kamermayer Károly u. 1. tso.,. vtroiun1

sebb ösztökélésül fog szolgálni a kereskedel
mi és kulturális téren máris elért tekinté
lyes és biztató eredmények fokozására.

Klebelsberg a hét végén 
érkezik haza

Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter 
hazaérkezésének időpontja még bizonytalan.

Kormánypárti akció Vanezák János 
mandátumának megmentésére

Peyer Károlyi párisi szereplése miatt az összeférhetetlenségi 
bizottság igazolásra fogja szólítani

Csütörtökön a parlament összeférhetetlen
ségi bizottsága elé a többi között két olyan 
kérdés is kerül, amelyeknek megítélésétől egy- 
egy mandátum sorsa függ. A bizottságnak 
ugyanis döntenie kell Vanezák János ügyében, 
akit n Kúria jogerősen elitéit egy hónapi fog
házra és politikai jogainak felfüggesztésére. A 
bizottság előreláthatóan nem tehet egyebet, 
minthogy a törvényes rendelkezéseknek meg
felelően megállapítja az összeférhetetlenséget 
és ezzel

Vanezák János elveszti mandátumát, 

hacsak' a bizottság formai okokból e kérdés 
tárgyalásának elhalasztását nem határozza el. 
Mindenesetre érdekes jelenségként kell meg
állapítani, hogy

a kormánypártban akeló indult meg Van- 
rzák János mandátumának megmentése 

érdekében.

Ennek az akciónak az élén Nánássg Andor, a

Tizenöt milliárdot követel 
az Országos Testnevelési Tanácstól 

az ötvenmillíárdos bélyegakció részesedése 
fejében egy vállalat

Bonyodalom egy belügyminiszteri engedély 
és ötvenmillió darab bélyeg körül

a Testnevelési Tanácstól ötven ariU 
salék részesedést kapott.

A bélyegakció a befejezés felé közele* 
dett már, mikor letelt az egy év és « 
Testnevelési Tanács az engedély meg* 
hosszabbítását kérte. A belügyminiszter 
megadta az engedélyt, valószínűleg azon< 
bán

A belügyiminsztérium a múlt eszten
dőben engedélyt adott az .Országos Test
nevelési Tanácsnak, hogy testnevelési 
célokat szolgáló bélyegakciót indítson. 
A tanács ki is dolgozott egy tervet, amely 
abból állt, hogy egy év alatt

ötvenmillió darab bélyeget,

egyenként ezer korona értékben bocsaj- 
tanak forgalomba. A belügyminisztérium 
jóvá is hagyta az akciónak ezt a formá
ját és az azuán meg is indult. Az Or
szágos Testnevelési Tanács azonban 
nem saját kezelésében bonyolította le az 
akciót, hanem szerződést kötött a Köz
ségi és Vármegyei Felszerelési Részvény
társasággal és az akció lebonyolítását 
átruházta a vállalatra. A Községi és Vár
megyei Felszerelési R. T. azután

megkezdte az ötvenmllllárd értékü_ 
bélyeg elhelyezését

A közönség a legnagyobb készséggel fi
zette meg a jelentős célt szolgáló ezer
koronás többletet. A Községi és Várme
gyei Felszerelési R. T azonban termé
szetesen üzleti alapon bonyolította le a 
nagy rezsivel járó akciót és a szerződés 
értelmében

nagynak találta az adminisztrációs 
költséget,

mert kikötötte, hogy a tanács a saját! 
rezsijében folytassa tovább az akciót A 
Testnevelési Tanács erre, miután a ma* 
gánuton folytatott tárgyalások nem ve* 
zettek eredményre,

pert indított
és kérte, hogy a bíróság az egy esztendő 
lejártával mondja ki érvénytelennek a 
Községi. és Vármegyei Felszerelési R. T* 
gal kötött szerződést. A vállalat ügyvédje,- 
Greguss Andor dr. a keresettel szemben 
azzal érvelt a bíróság előtt, hogy a szer
ződés nem egy évre, hanem az ötven
millió darab bélyeg forgalombahozata- 
lára szól, azt tehát nem lehet érvény-4 
teleniteni, amig az egész akció befejezési 
nem nyert. A bíróság helyt is adott en-« 
nek az érvelésnek és

elutasította a Testnevelési Tanács 
keresetét

Ezzel azonban még nem fejeződött bd 
ügy, mert most meg

Greguss Andor dr., a Községi és 
Vármegyei Felszerelést R. T, nevé
ben perelte b« a Testnevelést Ta

nácsot
keresetében a tanácsnak arra való köte- 
lezését kérte, hogy a bélvegakcióból ne- 
kik még járó körülbelül tizenötmilliárd- 
nyi haszonrészesedést adja ki. A kereset 
rövidesen a biróság elé kerül.

imT..-' ■■ ■

Az olaszországi ut hivatalos programja vé< 
getért ugyan, a kultuszminiszter azonban, 
— mini a Hétfői Napló munkatársának el. 
utazása előtt kijelentette — a hivatalom 
program befejeztével

néhány napig inkognitóban óhajt tar- 
tőzkodni

két nagyobb városban. így tehát Klebelsberg 
Kunó gróf csak kedden indul el Olaszon 
szagból, de ekkor sem jön egyenesen haza, 
hanem előbb Zürichbe utazik. Zürichben 
ugyanis mostanában készült el a Magyar 
Ház, amelyet Klebelsberg Kunó gróf hazat 
utaz iában maga óhajt megnyitni. A kultuszt 
minisztériumban úgy tudják, hogy Klebelst 
berg Kunó gróf pénteken vagy szombaton, 
mindenesetre a hét végén érkezik vissza 
Budapestre.

mentelmi bizottság előadója áll. A megmentés 
módjáról természetesen egyelőre csak tanácsa 
hozások folynak... Ha Vanezák elveszti man-t 
dátumát, helyére Horovitz Gábor kerül.

A másik ügy

Peyer Károly párizsi szereplése,

amely miatt Gaál Gasrton tett összeférheted 
lenségi bejelentést Értesülésünk szerint az 
április 6-i bizottsági ülés úgy fog határolni, 
hogy

Peyer Károlyt Igazolásra szólítják fel: je
len volt-e azon az Ülésen, amelyen az In- 
ternacionálc Magyarország ellen határoza

tot hozott?

Minthogy Peyer Károly ezen az ülésen nanf 
volt jelen, a bizottság előreláthatóan úgy fog 
dönteni, hogy Gaál Gaszton összeférhetetlen* 
ségi bejelentése fölött napirendre tér, illetvfl 
az összeférhetetlenséget nem állapítja meg.
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Aki antiszemita, az nem 
keresztény, mert gyűlöl 

bibliamagyarázó előadásában 
mondta Hegedűs Lóránt

Az újpesti református egyház vasárnap 
'délután az újpesti városháza dísztermében 
vallásos ünnepélyt rendezett. A műsor ke
retében tartotta Hegedűs Lóránt „Tiétek a 
Jézus" címmel bibliamagyarázó előadását.

Beszéde előtt Mády Gyula lelkész üdvözli 
Hegedűs Lórántot, „Isten ajándékát"*

—< A protestánsok úgy tekintik önt, — 
mondja a ellkész, — mint egy prófétát, aki 
fel fogj® támasztani Magyarországot.

Nagy taps közben áll fel Hegedűs Lóránt.
— Keresztény testvéreim -- kezdi beszé

dét. — Jézus mondja: Jöjjetek hozzám akik 
elfáradtatok és akik megterhellettetek. De 
Jézust csak a biblia által lehet megtalálni. 
Forgassátok tehát a bibliát, En szeretném, 
ha magyarok cs protestánsok lennétek, mert 

csak az angol és amerikai protestantiz
mus tudja felszabadítani Magyar

országot.

Az angol és amerikai alattvalókat 
utasította a követük, hogy távozzanak 

Eszak-Kínából
Tömegesen végzik ki a fosztogatókat

r Párizs, április 3. Az lnformation pe
kingi külöfrudósitója jelenti:

'Ár, Egyesült Államok és Nagybri- 
""'taoiiia követségei utasították állam

polgáraikat, hogy Észak-Kinából 
távozzanak.

Ez az utasítás Pekingre is vonatkozik. 
•Jelentés érkezett arról is, hogy a nan- 
kingi nacionalista haderő parancsnoka 
elrendelte egész sor nacionalista kivég
zését, akik a mintegy tiz nap előtt kül
földiek ellen intézett támadásban részt 
Srettdu

Shanghal, április 3.
T Dirncna tábornok, a shanghaii brit csapatok 
pantneanoka és Bazire francia tengernagy kö
zös nyilatkozatban kijelentik, hogy a nemzet
közi telepek és a francia engedményes terület 
védelmének kérdésében teljes összhang van 
közöttük.

Washington, április 3.
F X Kínáról szóló hivatalos jelentések’ szerint

A Medjidje-Persian-Landau 
ügy újabb fejleményei

Persian is rágalmazást
Érdekes és különös feljelentés történt 

Szombat délelőtt a főkapitányságon. Landau 
Ernő motorkerékpárkereskedö. akinek neve 
Medjidje török hercegnővel összefüggő 
események kapcsán vált ismertté —- ön- 
maga ellen tett feljelentést gyilkosság ki- 
sérlele cimen és egyidejűleg Persián Adóm 
hirlapirö ellen rágalmazás! pert indított.

A „Héttői Napié" munkatársa beszélt 
Persián Adámmal, aki Landau följelentésé
nek előzményeit a következőkben mon- 
dotta el:

— Landau Ernő, aki összeköttetésben 
állott Abdul Kadir török herceg válófélben 
levő feleségével, Medjidje hercegnővel, szél- 
tében-hosszában azt hiresztelte magáról, 
hogy ő a hercegnő vőlegénye. Figyelmez
tettem erre Medjidje hercegnőt, figyelmez
tettem arra is, hogy Landau vele való össze
köttetését arra használja föl, hogy nevet 
rcklamirozlassa és közismertté tegye. .4 
hercegnő ezekután Landau Ernővel minden 
összeköttetést megszakított, sőt

a lakásából te kitiltotta.
Ebben a? időben érkezett Pestre Medjidje 

hercegnő családjának két régi ismerőse és 
bizalmasa: Nuzafej bej és Atif bej. Landau 
valahogy megismerkedett a két török úrral. 
Ezután történt, hogy Landau Ernőt és Nu
zafej bejt Landau Ernő oldalkocsis motor
kerékpárján baleset érte. Landau ezt megint 
arra használta fel, hogy •

nevét a köztudal felszínén tartsa.
■Hozzátartozói az egyik esti lap tudósító

jának azt mondták, hogy Medjijde hercegnő 
g baleset után meglátogatta a sérülten fekvő

Beszédének további részeiben az uj tes
tamentum keletkezését magyarázta.

A zsidók Ó-testamentumát erjedő 
musthoz lehel hasonlítani. Ebből az erjedő 
mustból desztillálódon a kereszténység.

Aki nem ismeri el az Ó-testamentumot 
az antiszemita és aki antiszemita az 

nem keresztény, mert gyűlöl.

Majd az ember értékének méréséi fejte
geti. Minden ember értéke annyi, mint 
amennyi boldogságot másnak adni tud.

— ij/i is mar csak azért élek, hogy az 
embereknek boldogságot adjak, — fejezi 
be magasszárnyalásu magávalragadó elő
adását a szónok.

Az előadás után a közönség percekig 
üennepelte Hegedűs Lórántot.

Sanghajban és Nunkingban nyugalom uralko
dik. A Standard Oil Company és a Texas Oi.1 
Company oltani épületeit nem pusztították' el. 
.4 kantont hadsereg katonái Nankingban szá- 
mos fosztogatót és a Dzsunkingban levő ame
rikai konzulátus számos támadóját agyonlőt
ték.

London, április 3.

A kanton! csapatok Kiu-Kiang és Shang- 
hai között

egy amerikai torpedózuzóra puskával 
és gépfegyverrel többször rálőttek,

A torpedózuzó a tüzelést ágyulövésekkel vi
szonozta.

Pária, április 3,

Shanghaiból jelentik, hogy a kínai nacio
nalista párt két szárnyához tartozó elemek 
Csun-Kiangnál éles hajrába keveredtek egy
mással. Hir szerint az összeütközésnek 150 
halottja, illetve sebcsültje volt.

pert indít Landau ellen
Landaut és virágcsokrot hozott számára. 
Ebből azonban egy szó sem volt igaz. Ezt 
a dolgot közöltem a hercegnővel és a két 
tőrök úrral. Ezi/tán történt, hogy mikor 
Landau egy alkalommal becsempészte ma
gát Medjidje hercegnő lakására, Nuzafej bej 
nem adott neki kezet.

Ez a két feljelentés hiteles előzménye. 
Landau Ernő ellen egyébként

rágalmazás miatt pert fogok indítani.
Beszéltünk Landau Ernővel is, aki ter

mészetesen mindenben a leghatározottabban 
cáfolja Persián Ádám állításait.

— Persián Adámot én vittem el Medjidje 
hercegnőhöz, hogy

a hercegnő memoárjait megírja, — 

mondja Landau — és hogy keresethez jut
tassam. Persián a legképlelenebb módon 
intrikál ellenem, valószínűleg azért, hogy 
saját érdekeit ezzel elősegítse. Ezekről az 
intrikákról nekem már régóta tudomásom 
volt, de a feltűnés elkerülése végett nem tet
tem lépéseket ellene. Az ügy további etapp- 
jai egyébként

a bíróság előtt fognak lejátszódni, —. 
fejezte be beszédét izgatottan Landau Ernő.

Igaza van, ezekben az ügyekben tényleg 
a bíróságnak kell sürgősen világosságot de
rítenie. A két nyilatkozathoz, amelyekkel 
semmiféle irányban nem azonosítjuk ma
gunkat, egyáltalán nem óhajtunk kommen
tárt fűzni. Átadjuk őket azoknak, akik még 
a mai szomorú világban isr Örülnek a keleti 
meséknél^

szerencsét hoz.

Az Efida Ideaí-szappan a bőrnek egészséges színt ad & 
megóvja fiatalos rugalmasságát.

Tisztább, enyhébb és sokkal kellemesebb illatú.

Széppé varázsol

ELIDA
IDEAL-SZAPPAN
Utolsó maradékáig illatos.

Heller Oszkárt vasárnap a Schwartzer-szanatóríum- 
ból a főkapitányságra szállították és letartóztatták

Házassági Szemle szerkesztője a rendőrorvosi vélemény szerint 
nem ön- és közveszélyes

Az annak idején nagy port felvert Weisz 
Annié-féle öngyilkossággal kapcsolatban 
szerepelt Heller Róbert öccse, Heller Oszkár 
néhány hónappal ezelőtt Házassági Szemle 
cimen lapot indított. .4 lap tulajdonképpen 
házaaságközvetitési intézmény volt. Ingyen 
közölte a beküldött férfi és női fényképeket 
és házassági hirdetéseket vett fel, azonkívül 
a férfi és nő problémáival foglalkozó cikkek 
jelentek meg a lap hasábjain. Egv ilyen 
fénykép közlése körül kellemetlensége is 
támadt Heller Oszkárnak, mert

engedély nélkül közölte egy vidéki url- 
lány képét,

aki ezután erkölcsi kártérítés címén nagyobb 
összegre beperelte e vállalatot. Ezt a kelle
metlenséget még komolyabbak is követték, 
amelyek már a büntetőtörvény könyvbe üt
köző cselekményekkel vádolták Heller Osz
kárt. A Házassági Szemle szerkesztője 
ugyanis

több óvadékos alkalmazottat vett fel, 

akikkel azután differenciája támadt, mire 
bűnvádi feljelentést teltek ellene. A telje
jelentések alapján a rendőrség megindította 
a vizsgálatot. Haliért beidézték a főkapi
tányságra, ahol azonban nem jelent meg. 
Ekkor megállapították róla, hogy

Idegbetegségét keselteti ■ SchwerUer- 
annatóri ómban,

mire az akták a rendőrségről n törvény
székre kerültek és a vizsgálóbíró elfogató 
parancsot adott ki ellene. Tegnap érkezett 
meg a vizsgálóbíró végzése a főkapitány
ságra, ahonnan detektívek mentek ki a 
Kékgolyó-utcába és

Heller Oszkárt a Sehwartttr-aunalóriuin 
ból előállították a főkapitányságra,

ahol A rendőrorvos azonnal megvizsgálta. 
A vizsgálat a Házassági Szemle szerkesztő

jének beszámítható képességéről kedvezőt
lennek látszó megállapításokat vont le.

A rendőrség mégis úgy találta, hogy
Heller állapota nem ön- és közveszélyes 

úgy, hogy az orvosi vizsgálat után letartóz
tatták és holnap átkisérik az ügyészség fog
házába, ahol a vizsgálóbíró dönt majd to« 
vábbi sorsáról.

Vasárnap döntött a Magyar
országi Szakszervezetek Szövet

sége az uj lötílkárjelölésröl
A Magyarországi Szakszervezetek SzöveT- 

ségénck főtitkári állása Jászai Samu elhalálo
zása folytán tudvalevőleg már hosszabb ideje 
betöltetlen. Vasárnap történtek meg a jelölé
sek a Szakszervezeti Tanácsban a főtitkári ál-t 
lás betöltésére vonatkozólag s egyben elhalás 
rozták azt is, hogy

• Tanács e hó tizenötödikén titkos szava- 
zással választja meg as aj főtitkárt.

A főtitkárválasztást a szociáldemokraták tá-t 
borában heves küzdelmek előzik meg. A fő
titkári állásra

több mint tizenöt szakszervezet vezetője 
pályázik.

A pályázók közül négy jelölt és pedig (4 
Kruppa Rezső,

a Magyarországi Váz- és Fémmunkások' TapjXa 
nak szerkesztője.

Peyer Károly
képviselő, a Bányúszszövclség titkára,

Rntbenatein Mór
képviselő, a Nyemdászszervezri vezetőségi

a Magyarországi Stakszervezelek' Szövetségé
nek másodtilkára vesz részt csaknem egyenlő 
eséllyel a választási küzdelemben.

Ma még teljesen bizonytalan, hogy a TanXcj 
a négy jelölt közül melyiket fogja megválasz
tani,
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Újabb súlyos bonyodalmak a 
Szechenyi-iurdo építésé korul

35 millíárdra emelkedett a hí tel túl lépés: már 60 mílliárdba kerül 
a Széchenyi-fürdő — Folkusházy alpolgármester hétfőn délre 

táviratilag ülésre hívta össze a pénzügyi bizottság tagjait

Scítovszky Béla belügyminiszter hivatalos vizsgálata 
negatív eredménnyel fejeződött be

A Széchényi-fürdö botránya ügyében meg
indított hivatalos vizsgálat eredménye iránt 
politikai körökben nagy érdeklődés nyilvánul 
meg, annál is inkább, inért a vizsgálat már 
nyolc nappal ezelőtt befejeződött a

az eredmény publikálása még mindig ké
rik.

A Hétfői Napló munkatársa ebben az ügyben 
vasárnap déldlött

teljesen beavatott helyről

azt a felvilágosítást kapta, hogy a vizsgálat 
eredményének közzététele kizárólag Seilovszky 
Béla belügyminiszter betegeskedése miatt ké
sik. A belügyminiszter ugyanis nz elmúlt hé- 
lesi mindössze kétszer tartózkodott hivatalában 
és igy nem volt ideje az anyng teljes áttanul- 
mányozásárn, de a jelentés nyilvánosságra ho- 
pafaía most már nem késhet sokáig, mert

Scítovszky Béla belügymlnlsrier vasárnap 
délelőtt Is ezzel a kérdéssel foglalkozott: 
előbb Rlpkn Ferenc, főpolgármesterrel tár
gyalt, majd folytatta az anyag áttekinté

sének munkáját.

Á hivatalos vizsgálat eredményét illetően 
megoszlanak a vélemények. Abban a tényben 
mindenki egyetért, hogy

bűncselekmény gyannja nem merült fel.
!A Hétfői Napló munkatársának vasárnap dél
előtt jól informált helyről ©zen az általános 
megállapításon felül is sikerült információkat 
szereznie a hivatalos vizsgálat eredményéről. 
Erek szerint

a Iilvntnlos vizsgálat kedvező eredmény
nyel végződött: a minlaztérlálls bizottság 
megállapította, hogy bűnös mnlasztás, vagy 
gondatlanság senkit sem terhel, a fővárost 
károsodás nem éri, nz építkezés befejezté
vel pedig olyan gyönyörű fürdője lesz a 
fővárosnak, amilyennek párja nincs egész 

Európában.
A hivatalos vizsgálat tehát negatív eredményt 

'produkált, annak a kérdésnek az elbírálásába 
pedig, hogy az építkezés vezetői a hilellullépé- 
aekre csetről-eselre miért nem kértek a főváros 
illetékes tényezőitől jóváhagyást, — nem ho 
csátkozoll. Ezt a körülményt azok a fegyelmi 
eljárások lesznek hivatva elbírálni, amdlyck 
francsek épitász, Végh Gyula műszaki főtaná
csos és Dőrrer mérnök ellen folyamatban van
nak.

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban megoldásra 
Vár a hiteltuHépés végleges megállapításának 
problémája is. A fürdőépitkezésre kezdetben 
tudvalevőén 25 milliárdot irányoztak elő, az 
építkezés folyamán pedig 25 milliárd hitel- 
tnllópés váh szükségessé.

Most aztulán kiderült, hogy
Ötven milliárd sem elég a Széchenyi-fürdő 
építkezésének a befejezésére, nőt már meg
szerezték a belügyminiszter jóváhagyását 
Is, amely szerint a bltcltullépéa végösszege 
M milliárd korona lesz éa Igy a Széchenyi- 
fördő hatvan milliárd koronájába kerül a 
fővárosnak a kontemplált 2ö milliárd he

lyett.

Ezzel a kérdéssel ma foglalkozik' a főváros 
pénzügyi bizottsága, amelynek tagjait

Folkusház, Lajos nlpolgármestcr vasár- 
’ nap délelőtt táviratilag hívta össze hétfőn

A pénzügyi bizottság hétfői ülésének napi
rendjén a költségvetés tárgyalása szerepel, a 
vita során azonban feltétlenül ki fognak térni 
a Széchenyi-fürdő hitcltullépésének kérdésére 
is, annál is inkább, mert a fedezetet a költség- 
veésbe kell beilleszteni.

A pénzügyi bizottság hétfői ülése igen viha
ros lesz. A legutóbbi napokban ugyanis

njabb súlyos bonyodalmak támadlak a 
Széchenyi-fürdő építkezése körül.

Er a legujnbb bonyodalom élesen szembeállí
totta egymással a pénzügyi bizottság tagjait és 
pedig nem politikai, hanem sportszcmpontból. 
A főváros építkezési bizottságában Dinich Vi
dor, Hajdú Marcell és Bresztovszkg Ede azzal 
a követeléssel állottak elő, hogy

a fürdő uszodája sportuszoda legyen,

ami azt jelentené, hogy a fürdő&zezőnban, jú
liusban és augusztusban 2—2 hétig is el kel
lene zárni a közönséget az uszoda használatá
tól.

Ez a megoldási mód nyilvánvalóan távol ál
lott a gondolat felvetőinek intencióitól. Beszel
tünk ugyanis ebben az ügyben

Kovács Ernő

bizottsági taggal, aki a kővetkezőket mondotta 
a Hétfői Napló munkatársának:

—- A Széchenyi-fürdő építkezésének terve a 
VI. kerületi demokralapárti bizottsági tagoktól 
indult ki. Annakidején Vázsonyi Vilmos és én

Az uj sajtótörvény 
csak Ősszel kerül a Ház elé
Ángyán Béla államtitkár kijelenti, hogy még elvi megállapodás 

sem jött létre
Amióta Pesthy Pál igazsfigügyminisrter 

úgy határozott ,hogy a büntetőnovellából ki
veszi a sajtóra vonatkozó intézkedéseket, 
politikai körökben úgyszólván állandó vita 
tárgya az uj sajlótörvény kérdése. Legutóbb 
Váry Albert állásfoglalása alapján az a hír 
terjedt el, hogy nem lesz uj sajtótörvény, 
hanem öt-hat uj szakasz hozzáadásával a 
Tisza-féle 1014-es törvény marad érvényben. 
Ezt a hirt hivatalosan ma sem cáfolták meg, 
minthogy azonban illetékes körökben szom
baton is tanácskozások folytak a sajtó leg
különbözőbb igazságügyi vonatkozásairól, 
politikai körökben bizonyosra veszik, hogy

a kormány uj sajtótörvény alkotását 
határozta el.

Erekről a tanácskozásokról vasárnap dél
előtt alkalmunk volt beszélni Ángprfn Béla 
államtitkárral, a miniszterelnökségi sajtó
osztály vehetőjével, aki az uj sajtótörvény

>*<

beszéltünk először arról, hogy a főváros közön
ségének nagyméretű fürdőt kell építeni. Vá
zsonyi Vilmos azután megbeszélte a kérdést 
Wolff Károllyal. Akkoriban is előállottak a 
sportemberek az uszőstadion tervével, de ezt 
úgy oldották meg, hogy e célra a főváros a 
Császár/iirdőnek átengedett egy telket, sőt 
anyagi segítséget is nyújtott a stadion meg
valósításhoz. Most azután újra megindult ez 
az akció, amellyel azonban maga a tanács is 
szembehelyezkedett:

szerdán a főváros tanácsa úgy döntött, 
hogy nem engedi meg zárt uszoda létesí

tését.
— A tanács álláspontja az egyedül helyes 

álláspont. A közérdek azt követeli, hogy
a főváros nagyközönségének egész nyáron 

át legyen korlátlanul uszodája.
Három bazin lesz, az egyik 50 méter hosszú és 
20 méter széles, a máisik kettő 15—20 méter 
szélességű és hosszúságú.

— A kérdés természetesen még nincs lezárva. 
Sajnos, folyik a harc: az építkezési bizottság
ban a sportosok leszavaztak bennünket, bízom 
azonban a közgyűlés egyetemének belátásában.

A pénzügyi bizottság, amely ma a 35 mil
liárdos túllépés fedezetéről fog tárgyalni, min
denesetre nehéz helyzetbe került. A sport két
ségkívül jelentős szempontjai állanak szem
ben a főváros közönségének ugyancsak jelentős, 
általános érdekeivel.

Rátkal Károly dr.

nyel kapcsolatos tanácskozásokat vezeti és 
irányítja,

ÁNGYÁN BÉLA
a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Az igazságügy minisztérium tör- 
vény előkészítő osztályában foglalkoznak 
a<z uj sajtótörvény tervezetének kérdésé
vel, de még az első, nyers tervezet sem 
készült el, sőt még csak elvi megállapo
dás sincs.

Ilyen körülmények között a parlament 
nyári szünete előtt szó sem lehet az uj 
sajtótörvény tervezetének benyújtásáról és 
letárgyalásáról. A törvényhozásnak a nyári 
szünet előtt egész sereg beterjesztett és a 
legközelebbi időben benyújtandó javaslatot 
kell letárgyalnia, úgyhogy az uj sajtótör
vény legkorábban ősszel kerülhet a Ház elé.

Hladis-Dobernig magyar 
társát özvegy Demeter 
Jánosnét letartóztatták
Ismeretes a nagyközönség előtt Hladis Do< 

bemig neve. Hladis Böbémig a csehek javára 
kémkedett s emiatt letartóztatásba került. Egv 
alkalommal a polgári törvényszékre kísérték 
át s akkor a fegyőrök mellől kiugrott s be. 
szaladt az akadémia-utcai cseh-szlovák követ* 
ség épületébe s ott kért védelmet. Miután a kő. 
vétség helyisége exterritoriáJis terület, a magyar 
hatóság nem foghatta el. Véletlenül azonban 
éppen abban az időben elköltözésbe volt 
a cseh-szlovák követség s kiürítették a helyi, 
séget. így került aztán Hladis Dobernig a ma. 
gyár hatóságok kezébe. Hladis Dobernignek volt 
mé gegy lársa: Demeter János hadapródjelőlt* 
Őrmester, aki szintén letartóztatásba került. 
Demeterrel együtt elfogátk a feleségét is, akit 
ugyancsak kémkedéssel gyanúsítottak. A meg. 
tartott törvényszéki tárgyaláson Hladis Dobét, 
nigot húsz-, Demeter Jánost tiz-, a feleségét 
pedig egyévi büntetésre ítélték.

Demeter János időközben meghalt, felesége 
pedig szabadlábra került. Miután brassói szüle, 
íésü, idegen állampolgárként kezelték. Sikerült 
azonban egy évre tartózkodási engedélyt kap. 
nia. Ez az engedély ez év júniusában járt volna 
le. özvegy Demeter Jánosné az István-nt 20. 
szám alatt lakott s el is helyezkedett azóta a 
Mauthner-cégnél. Most a belügyminiszter uta- 
sitota a főkapitányságot, hogy tekintet nélkül 
Demeter Jánosné tartózkodási e.ngedélgére, 
vegye Őt őrizetbe. Az asszonyt elő is állították 
a főkapitányságra s a kiadott utasítás alapján 
letartóztatásba helyezték.

Autószöktetés miatt 
letartóztattak 

egy állástalan soffőrt
Angyalfy Ödön nagykereskedő budafoki vils 

Iájába felhivatta Fekete Károly állástalan sof
főrt, akit az egyik garázsban ismert meg és 
akivel valaini javítást végeztetett autóján, 
amellyel azután Pestre utazott. Az autót ez al
kalommal Fekete Károly vezette. Mikor az autó 
a Gellért-fürdő elé ért, Fekete kijelentette, hogy 
az autót meg kellene állítani, mert füstöl. An- 
gyalfy kiszállt az autóból, gyalog ment ál 4 
központi vásárcsarnokba, Feketének meghagyta, 
hogy ot várja őt be és addig hozza rendbe az 
autót.

Fekete azonban
nem jelentkezett

a megjelölt helyen, mire AngyalfTy följelentést 
teti a rendőrségen. Napokig keresték az eltűnt 
autót, a soffőrrcl. Fekete Károllyal együtt, de 
nem akadtak a nyomára. Vasárnap

AngyalfTy levelet kapott Feketétől, 
amelyben megírta, hogy az autó egy fŐ-uteai 
garázsban van, de ő nem mer jelentkezni, men
jen a garázsba és vegye át személyesen autóját. 
AngyalfTy meg is találta a kocsit és jelentést 
tett a rendőrségen az ügy fordulatáról. A rend
őrség ma Fekete Károlyt letartóztatta és ki- 
hallgatta mindazokat, akik az autó rejtélyes 
eltűnésének körülményeiről tudtak. Kiderült, 
hogy Fekete AngyalfTy Ödön autóját, amint 
gazdája kiszállt,

rögtön elindította
és azonnal a legnagyobb sebességgel útnak in< 
dúlt a külváros felé. Az autót nem sikerült el
vinnie. mert a Hungária-uton defektust ka
pott. Fekete most már attól félve, hogy rövi
desen megtalálják a kocsit, egy garázsba to
latta be, ahol AngyalfTy számlájára megjaví
tana. Ezalatt az idő alatt már az autót keres
tették, úgy hogy nem mert vele megszökni, 
hanem a garázsból egy másik főutcái garázsba 
vitte át az autót és ugyancsak Angyalfy nevére 
garazsiroztatta.

A sofTőr a rendőrség előtt tagadta, hogy ae 
autót el akarta volna lopni. Azzal védekezik, 
hogy csak

„fekete-furát" akart csinálni.
Fekete Károlyt a rendőrségről még vasárnap 
a Mnrkő-utcai ügyészségi fogházba szállítót-

Gróf Bethlen István
Magyarország

Mussolini
Olaszország

Poincaré
Frsnelaorerág politikai vezér*,

Árion
a fogkrémek rőtére,

Fertőtlenít! üdít! Nménél!

Legszebb

PAP
Legjobb

PAP,
Legolcsóbb

PAP
kirpitniérii, vas* régbútorgréra

Rv.6n.vef, pokróc, tUggbny, ágy- éa a»r- 
talterítók, gyermekkoraik, nyugatókek, leány 
sióba-, előszoba* és kertlbutorok, ernyfik ív 
sátrak minden kivitelben kaphatók 

GICHNER JÁNOS
Budapest* VIL, Kraa^bet kiírót tó.

Nagy hatni tust 4*00 borsos vagy 8! Ült pastabélyeg 
bekOiáése ellenében postán kblnbk

SSS5SSíS^^S|SSES
A Magyar Királyi Osztálysorsjáték

I. osztályának

már szombaton, e hó 9-én kezdődik
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TELEFÓN' MEMZETKÖII OBFEVM TKLEFÓN
J. 821-18 ezelőtt J. ttl-W

TABARIW
Vin., RÁKÓCZI ÚT 63. SZÁM

Áprilisi műsor. Kezdete 10 órakor.
| Mlss ALBERTIS ] | Mlss ELVIRA ~] 

Pethes S. m. ?,—Dénes Gy. ■». . 

| Tamarlna & Fredoff 
MEILOCS 

gladiátorok

|E.&Ch.Roné
a pátriái Olympla ■ttr»fcclója 

Les Farinti 
mondain tinókettős

Előadás után Sm Iliin# Boy’s jazz- 
bandjére a közönség táncol.
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Négy milliárdot sikkasztott 
és Budapest felé szökött a berlini 
Központi Jelzálogbank pénztárosa

A főtitkár beszéde után Zala József (Pécs)] 
emelkedett szólásra.

— A vasutassá,: — úgymond —
ezután nem lesz abban a helyseiben, 
hogy újabb becsapások esetén rendel
kezésére álljon azoknak az uraknak, 
akik a választások elölt mindent meg
ígértek, de megválasztásuk után a par
lamentben semmit sem tettek a vas

utasok érdekében.

Váratlan rovancsolás fedezte fel, hogy a pénztáros honnan sze
rezte esztendők óta a pénzt hihetetlenül költekező életmódjához
A budapesti főkapitányság vasárnap dél

előtt a berlini rendőrigazgatóságlől távirati 
megkeresést kapott, amelyben részletesen 
közölték, hogy a berlini Központi Jelzálog
ét Pénzváltó Bank kárára Johann Freder- 
purger pénztárnok

több milliárdos sikkasztást követett el 
'és tettének elkövetése után — állítólag

Budapest felé vette szökésének útját.

Johann Fredcburger körülbelül tiz évvel 
fezelőtt került a pénzintézethez, amely a 
berlini legnagyobb bankok sorában foglal 
helyet. Szorgalmával és tudásával csak
hamar megkedveltette magát és rövidesen 
cégvezetői ranggal főpénztárnoka lett az in
tézetnek. A tehetséges fiatalembernek, aki 
láthatólag rendezett anyagi viszonyok kö
zött élt, további nagy karriert jósoltak a 
bankintézetnél.

Johann Frcderburger körülbelül tiz évvel 
megismerkedett egy Berlinben időző francia 
énekesnővel és ettől az időtől kezdve telje
sen megváltoztatta eddigi életmódját, költe
kezni kezdett ,ugv hogy minden jövedelme 
kevésnek bizonyult. Amikor az énekesnő 
vendégszereplés után visszatért Párizsba, a 
fiatalember oda is követte és minden sza
badidejét a társaságában töltötte. Ami igen 
pagy összegeket emészelett fel.

Az állandó utazás és a nagy költekezés 
azután a teljes anyagi csődbe kergette Fre- 
derburgert, aki azonban anyagi romlását a 
legutolsó ideig sikeresen tudta elleplezni 
még legközelebbi hozzátartozói és barátai 
(előtt is. A fiatalember

Berlinben és Párizsban bérelt állandó 
lakást, két autó tartott magának, rend
szeres és gavallér vendége volt az ele
gáns mulatóhelyeknek és nem egyszer 
hatalmas összeget veszített kártyán is 

egyik óráról a másikra.
A bank vezetői és a hozzá közelállók azt 

hitték, hogy költséges szórakozásait ered
ménye* tőzsdeüzletekből szerzett vagyoná
ból fedezi, amelyet különösen a márka sta
bilizálása idején szerzett. Annak idején a 
berlini pénzvilág előkelő tagjai

nagy csodálattal beszéltek a fiatal bank
tisztviselő szerencsés spekulációjáról,

(le az elterjedt hirek — mint most kiderült 
w— túlzottak voltak.
’ Néhány héttel ezelőtt arról suttogtak a 
berlini Központi Jelzálog és Pénzváltó 
'Bankban, hogy Johann Frederberger

néhány ezer dollárral nem tud elszá
molni.

Bár konkrét adatok nem kerültek a nyilvá
nosságra a hir mégis igaznak bizonyult, 
mertt Frederberger ezen tétel rendezése 
végett eladta berlini autóját. Három nappal 
ezelőtt

váratlanul rovancsolás! rendeltek el a 
bankban

ti ekkor megdöbbentő adatok kerültek nap
világra. Megállapították, hogy. Frederberger 
körülbelül

négy milliárd magyar koronának meg
felelő dollárt sikkasztott el.

Frederberger azzal védekezett, hogy meg-

F.L.PopperTip-Top 
ésMathancipö 
újdonságok megérkeztek!

REINHARDtes
Müiim8 lauaszi Mrai I

Dr. Pajor-saanatórlam

vízgyógyintézetéban
VIII. kerM Vas ueea 17. szám. 

Villámon, Méntavas türdOk. Dlathermta. 
Quarztény, stl». Zander gyógymechanfkai 

és ortopUd gjógy termek
Az ujonsai Bfefiyílt 

idegosztályon 
beteytftlTétel mérsékelt klinikai árakon 

van a pénz, 24 óra haladékot kért az ügy 
rendezése végett. A bank vezetősége, amely 
teljes diszkrécióval vezette a vizsgálatot, 
tartózkodott attól, hogy a nyilvánosságra 
jusson az ügy, elállt a följelentéstől és meg
adta Frederbergernek a haladékot. Amikor 
azonban a huszonnégy óra. letelt, a pénz
tárnok nem jelentkezett többé és szűkszavú 
levélben közölte a bankkal, hogy

a pénzzel tényleg nem tud elszámolni.

Károly román extrán örökös 
hazautazás! engedélyt kért

A válasz még nem érkezett meg Párisba — 
A román király állapota javult

Bukarest, április 3.

(Orient Rádió.) A király jobban töltötte az 
éjszakát. Hőmérséklet este 38.6, ma 37.2, 
légzés 24, érverés 90.

Paris, április 3.

Megbízható helyről szerzett értesítés sze
rint Károly, román extrónörökös tegnap 
állítólag beutazási engedélyt kért a román 
kormánytól, hogy beteg atyját meglátogat

Izgalmas nagygyűlést íartottah 
vasárnap a nyugdíjas vasutasait

Éles kitakadósok a kormány ellen — Hz egyik 
srónoktól mey kellett vonni a szót — „B-listara 

a felesleges képviselőkkel"
K Vasutasok Országos Gazdasági Egyesü

lete (Voge) vasárnap délelőtt nagygyűlést 
tartott a régi képviselőházban, amelyen a 
nyugdíjas és nyugbéres vasutasok helyzetét 
tárgyalták meg. A gyűlést, amelyen úgy a 
budapesti, mint a vidéki nyugdíjas és B) 
listás vasutasok közül számosán jelentek 
meg, Róbert Emil volt képviselő nyitotta 
meg. Elnöki megnyitóbeszédében rámutatott 
arra .hogy a nyugdíjas vasutasoknak milyen 
szomorú a helyzete. A kormány részéről ígé
retek hangzottak el a helyzet javítására vo
natkozóan, de ezirányban a mai napig sem
mi sem történt.

Megjelent
A Zsidók Egyetemes 

Története
2 pompás kötetben, 

800 oldalon 
100-nál több képpel. 

Ára 36 pengő.
Kapható minden könyvkereskedésben 
vagy a föbizományosnál: Mentor könyv
kereskedés, Budapest, VI., Andrássy út 17.

A bank erre megtette a feljelentést és a 
berlini rendőrség széleskörű nyomozást in
dított. melynek során azután megállapítot
ták. hogy a sikkasztó cégvezető-főpénztár- 
nők

Budapest felé vette utjál.
Éppen ezért a budapesti főkapitányságon 
is nyomozást indítottak a kapott személy
leírás alapján Johann Frederberger elfoga- 
fása érdekében.

hassa. A válasz még nem érkezett meg Pa
risba.

• Károly román extrónörökös hazaérkezé
sétől belpolitikai változások várhatók. Nem 
lehetetlen, hogy az extrónörökösnek Buka
restben sikerül a maga helyzetét tisztázni, 
ami a román király súlyos egészségi állapo
tára való tekintettel komoly komplikációkat 
idézhet elő. Éppen ezért attól lehet tartani, 
hogy az extrónörökös nem fogja megkapni 
az engedélyt a hazautazásra.

Flaubert Aladár főtitkár beszédében hang
súlyozta, hogy a nyugdijfolyósitás szem
pontjából a vasutasok ügyét nem lehet a 
köztisztviselők ügyével együtt tárgyalni, 
mert a vasutasok a szolgálati idő első négy 
évében fizetésük 22%-át, a fizetéseruelkedé- 
sek alkalmával pedig a fizetési többlet 50 
százalékát fizették be a nyugdíjalapra.

A főtitkár beszéde végén

n vasutasok nyugdíjintézete alapszabá
lyainak visszaállítását és a B-llstós vas
utasok szolgálatba való visszafogadását 

követelte.

Követeljük, hogy a Máv az üzleti feleslege 
bői elsősorban ne beruházásokat eszközöl
jön, hanem javítsa a személyzet anyagi 
helyzetét.

A hadikölcsönök kérdésével foglalkozik 
ezután, majd emelt hangon igy folytatta be
szédét:

— .4 magas kormányhoz is volna üzene* 
feni...

Erre a kijelentésre a terem több oldalá
ról hangos közbeszóiások hangzottak el:

— Kár a szóért! Teljesen hiábavaló a 

kormánynak üzenetet küldeni! Meg 
sem hallgatják!

— Azt üzenem a kormánynak, — foly- 
tatja a szónok, — hogy miután az ország 14 
vármegyére apadt le, de még mindig 250 
képviselője van,

szállítsa le arányosan az országgyűlési 
képviselők létszámát

— B. listára a felesleges képviselőkkel!
— hangzik egy éles közbekiáltás.

Elnöki figyelmeztetés után a szónok azzal 
fejezi be beszédét, hogy a kormány akarat
lanul is az clégületlen tömegek soraiba 
hajtja a magyar vasutasságot.

Koncz Kálmán és Dobra György (Veres
egyháza) felszólalása után Miklós Zsigmond 
a Voge nyugbéreseinek nevében szólalt fel 
s indítványozta, hogy mielőtt a Voge átadja 
memorandumát az illetékes hatóságoknak, 
menesszen küldöttséget a Máv igazgatósága-1 
hoz és a népjóléti miniszterhez s tárja fel 
előttük a nyugdíjas és nyugbéres uasutasság 
helyzetét. Szokatlanul erélyes kifakadásal 
miatt az elnök

a szónoktól megvonta a szót.

Balogh Béla inditványozza, hogy a nyug
díjas vasutasság küldjön küldöttséget á 
kormányhoz s ha kell

a kormányzóhoz
is és adja át a nagygyűlés kiküldött bizott
sága által szerkesztendő emlékiratot.

Drivócsy József felszólalása után Víg 
András (Szolnok) kifogásolta a Knnsz magas 
tartását s indítványozta, hogy

■ nyugdíjas vasutasok no támogassák 
a Kanszot,

mert az nem pártfogolta kellőképpen a nyug
díjasok ügyét.

Váczi Sándor (Nyíregyháza) és Balthárt 
János (Nyíregyháza) felszólalása után a 
nagygyűlés egyhangúlag elfogadta azt a 
határozati javaslatot, amely szerint külön 
bizottság a nagygyűlés kívánságait tartal
mazó memorandumot szerkeszt, amelyet 
küldöttség utján nyújt át az illetékes minisz
tereknek.

Grenczer Mihály ügyvezető elnök indít
ványára a nagygyűlés felállva, kegyelettel 
emlékezett meg Prohászka Ottokár püspök
nek elhalálozásáról.

NEUMANN M.
m. kir. udv. és kamarai szállító

Budapest, IV., Múzeum körúti
Alapítási év 1845.

ön téved, ha azt hiszi, bőgj’ 
jól vásárol, ha valahol olcsó árra 
talált! Napról-napra halljuk vevő
inktől : Van még olyan kabátom 
vagy ruhám, amelyet öntől a 
háború előtt vásároltam ! Most 

is ilyent szeretnék!

Olcsón az vásárol
aki

NEUMANN M. minőségét
veszi.

Bizonyára ismeri 
olyan gyorsan népszerűvé vált 

részletfizetési rendszerünket.
Ha nem, 

kérjen felvilágosítást.
Itt tt>vá<an<ló-

T.
Neumann M. cégnek

Budapest
IV., Múzeum kúrát 1. H. N.

Kérek rfy hiteikéről laptf.

Név:..... ............. ........................................
Foglalkozás;........................... ...................
Cím; _____—---------------

Olvadható frúwt kérünk.’
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HÍREK
őrizetbe vették a Neruda Nándor 
gyógyárukereskedés egyik alkal
mazottját, aki rendszeresen dézs
málta a cég Kossuth Lajos-utcai 

raktárát
'A Neruda Sándor gyógyáru nagykereske

dés főnökei észrevették, hogy az utóbbi idő
ben ismeretlen tettes rendszeresen meg- 
dézsmálja a cég Kossuth Lajos-utcai raktá
rát. Figyelni kezdték az üzletben megfor
duló embereket és csakhamar olyan tapasz
talatra jutottak, hogy

■ lopásokat a cég egyik alkalmazottja.
Z. Róbert követi el.

krre azután feljelentést lettek a főkapitány
ságon, ahonnan detektívek mentek a tiszt
viselő lakására és előállították a rendőr
ségre. A lakásán tartott házkutatás során 
nagyobb mennyiségű toalett-cikket találtak, 
amelyek a Neruda-eón raktárából kerültek 
ki. Á fiatalembert a főkapitányságon Szila- 
verkli Lajos főtanácsos, a lopási osztály 
főnöke kihallgatta. Kihallgatása során be
ismerte, hogy már

hosszabb idő óta rendszeresen lopkodott 
illatszereket és más cikkeket a cég 

raktárából

'és a lopott nagvértékü árut azután ismerő
sei között értékesítette.

A megtévedt alkalmazottat beismerő val
lomása után őrizetbe vették, az orgazdák 
felkutatására pedig megindították a vizsgá
latot.

A főváros középületek céljaira 
kisajátítja az Országház-tér magán

tulajdonban levő üres telkeit
A belügyminiszter ez ügyben leiratot intézett a polgármesterhez
Az Országház tér rendezésének kérdése 

évek óla foglalkoztatja az illetékes körökéi. 
Eddig azonban a háború és a súlyos gazda
sági viszonyok mialt nem leheteti a pro
bléma megoldására komolyan gondolni. 
Most, hogy a pénzügyi és gazdasági helyzet 
enyhül és a magánépitkezési kedv is erősen 
fellendült, az Országház-tér beépítésének 
ügye az aktualitás előterébe került. Tudva
levő, hogy a parlament közvetlen közelében 
levő üres telkek nagyreszt magánkézben 
vannak és a telkek tulajdonosai most azzal 
a tervvel foglalkoznak, hogy

a területeket hatalmas bérházakkal be
építik.

A Magyar Mérnök- és Épitészegylet érte
sült erről a szándékról és aggodalommal 
kiséri a tervet, mert altól tart, hogy az Or
szágház-tér jelenleg üresen álló telkeinek 
nmgánbérházakkal való beépítése

megbontaná a gyönyörű tér egész 
architektúráját.

Ebbéli aggodalmának az egylet egy hatalmas 
memorandumban adott kifejezést, melyei 
felterjesztett Scitovszky Béla belügyminisz
terhez. A memorandumban kifejti, hogy az 
Országház-tér rendezésének elérkezett a

végső ideje, de ezt a kérdést nem szabad 
olymódon megoldani, hogy magánbérháza- 
kat emeljenek a jelenlegi üres telkekre. Az 
egylet azt javasolta a belügyminiszternek, 
hasson oda a fővárosnál, hogy

a város sajátítsa ki az Országház tér 
magántulajdonban levő üres telkeit 

s azokon létesítsen olyan hatalmas középü
leteket, melyek méltóak a parlamenthez, a 
Kúriához és a gyönyörű tér, többi nagy ál
lami palotáihoz.

Scitovszky belügyminiszter a Magyar 
Mérnök és Épitészegylet memorandumában 
foglaltakat igen helyesnek és a köz érdeké
ben állóknak tartja s ezért

szombaton leiratot intézett a főváros 
tanácsúhoz, 

melyhez mellékelte az eredeti felterjesztést 
és arra figyelmeztette a tanácsot, hogy a 
kérdést — már városrendezési szempontból 
is — vegye

sürgős tárgyalás alá.
A belügyminiszter leiratát még a szombati 
nap folyamán eljuttatták a lakásán betegen 
fekvő Sipőcz Jenő polgármesterhez.

— Időjárási. A Meteorológiai Intézel 
vasárnapi jelentése szerint részben fel
hős, túlnyomóan száraz és enyhe idő 
várható, esetleg helyi zivarokkal.

Vasárnap eltűnt és levélben bejelen
tette öngyilkosságát egy tízéves flu. Keresz
túri I.ászlóné vasárnap este bejelentette a 
főkapitányságon, hogy 10 éves László nevű 
11a, aki középiskolai tanuló, eltűnt a Margit- 
ü<ca 25. számú házban levő lakásáról. El
tűnése után egy levelet találtak az asztalán, 
amelyben bejelenti, hogy öngyilkos lesz. A 
Ifvél a következőképpen szól;

Búcsúlevél az én szeretett anyuskámhoz.
Édes drága jó anyuskám! Arra kérem 

utoljára, ne lessék haragudni, mert elsők- 
tem hazulról, de nem anyuska miatt, hanem 
más miatt. Ne is tessék keresni, mert én 
már végeztem magammal. Millióssor csóko
lom a drága anyuskát. Majd a másvilágon 
találkozunk. Ne tessék sírni, mert már min
den hiúba. Én nagyon szeretem anyuskát, 
de ennek igy kellett lenni.

Haláláig szerető fia Laci.
A rendőrség megindította a nyomozást az 

eltűnt gyermek felkutatására.
— Kitört rajta az elmebaj a Keleti pálya

udvaron. Jenovag István 42 éves szabadkai 
fölműves a déli vonallal a Keleti pályaudvarra 
érkezeti. A kiszállásnál kitört rajta az elmebaj, 
őr előállilolla a főkapitányságra, ahol a rend
őr előállította a főftapitányságon, ahol a rend
őrorvosi vizsgalat megállapította, hogy köz- és 
önveszélyes elmebeteg. A mentők az angyalföldi 
elmegyógyintézetbe szállították.

— Rádióklállltás Miskolcon. Miskolcról jelen
tik A Miskolci Rádió Egyesület rendezésében 
xasárnap nyílt meg Miskolcon a rádiókiállitás, 
a kereskedelemügyi miniszter képviselőjének je
lenlétében. A kiállításon számos amalőrkiálliló 
vett részt. A kereskedelemügyi miniszter meg
bízottja bejelentette, hogy ősszel a esepeti le- 
adóállomás fiókleadóállomást létesít Miskolcon. 
hogy a Felvidék részére onnét továbbítsák a 
rádión leadandó hírek anyagál.

A párisi Folies Bergeres szerződteti a 14 éves 
Fenyő Ducit, akit az artistavizsgán toaletthiba miatt 

letiltottak a színpadról
A Hétfői Napló beszámolt arról az inci

densről, ami a legutóbb tartott artistavizs
gán történt. A vizsgán fellépett egy 14 éves 
kislány is, aki több táncával nagy feltűnést 
kelteit. Tánc körben egyszerre csak felállt 
a vizsgáztató bizottság egyik tagja, a táncot 
félbeszakította és a kislánynak el kellett 
hagynia a pódiumot. A jelenet érthető nagy 
feltűnést keltett. Eleinte azt hitték, hogy 
talán a vizsgázó lenge ruhája okozta a be- 
tiltást, utóbb azonban kiderült, hogy csu
pán csak egy

kellemetlen toaletthiba történt.
A fiatal táncosnő: Fenyő Duci teljesen 

lesújtva, kétségbeesetten sírva vonult vissza 
öltözőjébe. Azt hitte, vége a szép álmoknak, 
a karriernek — örökre megbukott.

De nem igy történt. A vizsgán jelen volt 
több külföldi varieté, megbízottja, akiknek 
minden letiltás ellenére is nagyon tetszett a

kis táncmüuésznő produkciója.
Egyszer csak léiekszakadva rohan egy is

merőse ar öltözőbe és lihegve mondja: 
— Ne bőgj Duci! Minden rendben van!

A kislány letörölte könyeit és még min
dig szipogva érdeklődött: mi történt?

így aztán kiderült, hogy szerződési aján
latot kapott. Egyszerre kettőt, de olyanokat, 
amilyenre csak legtitkosabb álmaiban gon
dolhatott. Egyet a

berlini Scala színháztól, egyet a párisi 
Folies Bergeretől.

Mindegyik a legelőnyösebb anyagi feltétele
ket nyújtja és elsőrendű szerepkört biztosit.

És a kis Duci most a legboldogabb nő 
Pesten. Mint egy nagy primadonna, mondja:

— Még nem határoztam, hogy melyik 
szerződést fogadom el. Egyelőre a negyedik 
gimnáziumi vizsgára készülök és csak az
tán döntök, hova menjek.

Budapesti 
Nemzetközi Vásár
1927. Április 80>1ól május 9-lg 

Vizumkedvczmények 

50% utazási kedvezmény 
az összes belföldi vasutakon es hajókon 

25-50°/o-os kedvezmény 15 európai 
állam vasúti és hajózási vállalatánál

híáiHtóknak *’ Htogntókaali fdvnáfoeftáat nyújtanak 
a V AaArlroda: Bndapeat, V„ Alkotmány uceaft. w. 
(Trlclór.. 64 01) valamint a bel éa küllőid mlndea 

várooáb.w működő
ib. képviseletek.

— Kézcckcrült betörő. Néhány nappal ezelőtt 
özv. Járó Sáudomé bejelentette a rendőrségem, 
hogy Rákospalota^, Pázmány-utca 25. szám 
alatti lakásába valaki besurrant, feltörte szek
rényét és elrabolta ékszereit. A rendőrségnek 
ma sikerűit elfogni a tettest Horváth József, 25 
éves rovotlmultu asztalos.vegéd személyében, 
akiről kiderült, hogy 10 évre kitiltották Pest
ről. Horváth bevallotta a tolvajlást és megne
vezte az ékszerészeket is, akiknek a rablott 
holmit eladta. Horválhot letartóztatták, az or
gazdák ellen pedig megindult az eljárás.

— Kiütötte a szemét a felrobbant szódás
üveg. Vasárnap este a Döbrentei-tér 15. sz. 
alatt levő kocsmában egy szódásüveg fel
robbant. A szertehulló szilánkok Kapeller 
István irodaszolga egyik szemét kiütötte. A 
kivonult mentők a Rókus-kórházba szállí
tották.

— Albán katonaszökevények a görög ha
táron. Athéni jelentés szerint a görög ha
tárra albán katonaszökevények érkeztek, 
akik engedélyt kértek a határ átlépésére, 
mert Albánia belsejében a helyzet olyan 
zavaros, hogy nem mernek ottmaradni. A 
kérelmet Görögország semlegességére való 
tekintettel visszautasították.

— Kifosztottak egy Hunyadi-téri üzletel. Dr. 
Molnár Gyula keresekedő bejelentette a főka
pitányságon, hogy a Hunyadi-tér 7. számú húr
ban levő kefeüzletébe ismeretlen tettesek ál
kulccsal behatottak és a pénztárból 60 pengő 
késepént elloptak. Az ismeretlen tettesek kézre- 
kerítésére a nyomozás megindult.

—- Elgázolt egy 7 éves kislányt a villamos. 
Kispesten, az Üllői-ut és Tompa-utca kereszte
zésénél Fóris Juliska 7 éves kislány át akart 
szaladni az úttesten, miközben az arra haladó 
50-cs jelzésű vilamos a kislányt elütötte. Az 
életmentő deszka a kislányt a sínek közül az 
úttestre dobta s igy könnyebb zuzódásokon kí
vül komolyabb baja nem esett.

— Halálozás. Koch Alice, Koch Béla dr. me
gyei tiszti főorvos és neje szül. Tiber Gertrud 
leánya hosszantartó súlyos betegség után, 16 
éves korában meghalt. Temetése ma, hétfőn 
délután 4 órakor lesz a farkasréti temető ha
lottasházából.

— Életunt Schwájer Gyuláné 24 éves háztar
tásbeli asszony Orczy-ut 42. szám alatti lakásán 
öngyilkosági szándékból nagymennyiségű jód- 
preparatummal megmérgezte magát. A mentők 
a Rókus-kórházba szállitolták.

— Halálos szerencsétlenség munka köz
ben. Spengler Mihály 50 éves napszámos, 
tegnap a Wekerle-telepi téglagyár udvarán 
két bányukocsi ütközője közé szorult. Sú
lyos sérülésekkel a Kispesti mentők a Szent 
István-kórházba szállították, ahol röviddel 
utóbb meghalt, A rendőrség a nyomozást 
megindította.

— Dr. Palotai Ignác ügyvéd ennek a megál
lapítását kéri, hogy ügyfele Lux Mór, nem telt 
a rendőrségen beismerő vallomást, ellenben 
igazolta, hogy rendes foglalkozása van és nem 
tartóztatták le.

— Ismeretlen tettesek ftsszcMnrkáltak egy 
éjszakai járókelőt. Vasárnap hajnalban isme
retlen lettesek a Stondy- és Rózsn-utcu sarkán 
megtámadták és összeszurkálták Bartos Aladár 
22 fényezősegédet, akit u mentők súlyos 
sérüléseivé) a Rkus-kórházba szállítottak.

— Elitéit bizományi árusítók. Az Idegenfor
galmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási rt. vá- 
mosgyörki volt árusítója (Tóth Tivadar) » 
küldött hírlapokat stb. cikkeket nem számolta 
el, miért is az egri kir. törvényszék B. 342/3- 
1926. számú Ítélettel sikkasztás miatt 1 hónapi 
fogházbüntetésre Ítélte jogerősen. A miskolci 
kir. törvényszék B. 7168/29—1925. sz. Ítéletével 
az I. B. U. Sz. volt miskolci árusitóját (Paray 
Ilona) ugyancsak sikkasztásért jogerősen 3 hó
napi fogházbüntetésre Ítélte.

— Budán Tódor nem dragonyos főhadnagy.
A m. kir. budapesti honvéd városparancsiwk- 
súg a következőknek közlésére kért fel bem 
niinkel: Kérjük lapjuknak 1927. évi március 
hó 14-én megjelent számában — annak 6. lap
oldalán közzétett: ..Hatvankilenc rendbeli

vádja Burián, Tódor dragonyos főhad- 
Burián István volt miniszter rokona
..“ cím alatt megjelent közlemény helya 

reigazilúsát, miután nevezett nem tiszt és igy 
a közleményben tévesen volt tisztnek feltün
tetve.

-- Magyar Általános Hitelbank gróf Czlráky Antal 
belső titkos tanácsos elnöklete alatt tartott rendes köz- 
RJűlése jóváhagyta az 1926. üzleté* 5,259.022 P 61 f. 
tiszta nyereséggel záruló mérlegét és elhatározta, hogy 
nz összevont 50 pengő n. é. részvények szelvényei f. c. 
április- 1-től kezdődöleg darabonként 5 pengővel váltas
sanak be. A közgyűlés kimondta az Agrár Takarékpénz
tár Rt.. Eger, Toábbá a Miskolci hitelintézet. Miskolc, 
beolvasztását, amely intézetek üzletkörét a Hitelbank 
Egerben és Miskolcon létesítendő fiókjai fogják átvenni. 
Az. igazgatóságba dr. Egrv Aurél és báró Rotschild La
jos, kiknek mandátuma lejárt, uiból, Kux Emil (Wien), 
és bátó Ulmann György pedig uj tagokként választattak 
be. A felügyelő-bizottság kiegészittetelt báró Lévay La
jos és Kunst Ottó uj tagokkal.

— A Magyar Általános Takarékpénztár Rt dr Hor
váth Lipót elnök-vezérigazgató elnöklete alatt tartott 45. 
rendes közgyűlésén megállapította az 1925. üzletévre vo
natkozó tiszta nyereséget, amely p 809,421.02 - K
10.147,762.750 tesz ki. miután már a nyugdíjalap intern 
P 260.000 ~ 3.250,000.000 kor-tal dotáltatok. A közgyű
lés egyhangúlag elhatározza, hogy ezen tiszta nyereség
ből részvényenként P 6 = K 75.000 - 12% (1925-ben 
!• 62.50(1 ~ 10%) osztalék fizettesék 192“ ápri
lis. 2-től kezdődöleg. Elhatározta egyúttal a közgyűlés, 
hogy az alaptőkét 8,000.000 pengőre emeli fel okképpen, 
hogy az összes uj részvények a régi részvényeseknek 
ajanltainak fel. Minden 3 darab régi, 50 P n. é. rész- 
v-ny 1 darab uj — már az 1927 január 1-vel kezdődő 
uzletév eredményében részesülő 50 P n. é. részvény át
vételére jogosít, 80.— P kibocsátási ár befizetése ellené
ben, amelyhez még részvénykibocsátási illeték fejében P 
1.26 és folyókamatért 1927 január 1-tőJ kezdve, vala
mint költségekért P 3.74 járul. Az elővételi jog 1927 áp
rilis 2-től 8-ig bezárólag gyakorolható. Budapesten : a 
társaság főpénztáránál, Triestben: a Triesli Általános 
Biztositó Társulatnál (Assicurazioni Generáli), vagy a 
Bonca Commerciale Tiiestina-nál. Becsben: az Áílgc- 
ncine östcrreichische Bodcncredit-Anstaltnál. Az alap
tőkeemelés keresztülvitele után a takarékpénztár alap
tőkéje és nyílt tőketarlaléka ca. 13,500.000 pergőre fog 
rúgni. A közgyűlés végűi lelkes közfelkiáltással meg
választotta az igazgatóság tagjává dr. Ripka Ferenc 
urat, Budapest székesfőváros főpolgármesterét, a ma
gyar országgyűlés Felsőházának tagját. A felügyelőbi
zottság tagjává Ziegler Géza urat, m. kir. kormányfőta
nácsos. építészt, választotta meg.

—• A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. dr. Chorin FerenB 
felsőházi tag elnöklete alatt 59. évi rendes közgyűlése 
elfogadta , az 1926. évi zárszámadásokat és elhatározta, 
hegy az összes üzleti költségeknek levonása és az érték
csökkenési tartalékalapnak 2,000.000 pengővel és a ren
des tartalékalapnak 240.000 pengővel való javadalmazása 
után fennmaradó tiszta nyereségből osztalékra részvé- 
nyenkint 3.— pengő, a forgalomban levő 910.000 darab 
részvényre összesen 2,730.000 pengő fordittassék, 67,006.33 
penő pedig az 1927. év számlájára előirassék. — Az 
osztalék f. é. április hó 2. napjától kezdve kerül kifize
tésre. — Az igazgatóságba az eddigi tagok újból, a fék 
űgyelőbizottságba. Dr. Gászner Pál választattak meg.

— Magyar Forgalmi Bank Részvénytársaság Madarassá 
Beck Marcell dr. báró elnöklete alatt tartott igazgatósági 
ülésen az 1926-os ürletév zárszámadása került bemuta
tásra. Az intézet mérlege 3.418,102.260 korona — 273.448.18 
pengő tiszta nyereséggel zárult. Az intézet évi rendes 
közgyűlése e hó 12-én fog megtartatni. Az osztalék —.40 
pengő. = 5.000 korona lesz, szemben az 1925. évre 
fizetett 3500 koronával.

— A „Részvénytársaság Villamos és Közlekedési Vál
lalatok számára** cég (Trust) közgyűlése jóváhagyta az 
1926. évi .mérleget és elhatározta, hogy a 25 pengő név
értékű részvények 1. számú osztalékszelvénye t. é. ápri
lis 2-ától kezdve 2 P-vel váltassák be a Magyar Általá
nos Hitelbanknál.

— Uj köny v ■ zsidókérdés tisztázására. Aki tudatos 
meggyőződésre akarja alapítani a zsidóságról való vél* 
métáét, annak a. zsidóságot a maga története alapján 
kell megítélni. Erre ad alkalmat mindenkinek dr. Kecs
keméti Ármin most megjelent 2 kötetes mflc : A zsidók; 
egyetemes története. Magyar história irodalmunkban hé* 
zrgpótló mű. melynek bővebb ismertetésére a legköze* 
lebb rátérünk.

—‘ A Papagáj áprilisi műsora rendkívül változatos és 
gazdag. Van ott ének, tréfa, attrakciók és tánc. Mind 
lJsőrendii, kitűnő számok. A hangulat egész este vidám 
és mindenki megelégedetten távozik e kedvelt szórakozó- 
.helyröl. ____________ 4
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SZÍNHÁZ MOZI
Somogyi Erzsit a Nemzeti Színházból 

„ellennaivának“ szerződtette a Vígszínház
Bajor Gizi miatt mollőzöttnek érezte magát — Gaál Franciska 

esete a Vigszinházzalj
A Hétfői Napló első híradása után ismert lett 

az az aíTcr, amely Gaál Franci és a Vígszínház 
között keletkezett és amelynek végső eredmé- 
nyeképen Gaál Franci a Hétjői Naplóban meg
jelent nyilatkozata szerint visszaadta a Vigszin- 
szinház uj darabjának szerepét. A Vígszínház 
Uj naiva után nézett és hamarosan talált is. 
Tárgyalások indultak meg a Vígszínház és 
Somogyi Erzsi, a Nemzeti Színház tagja közölt. 
Létre is jött a megállapodás. Somogyi Bogyó 
a Vígszínház színpadán próbál.

Vendégszereplésről vök csak szó, csak' ven
dégszereplésről írtak eddig a lapok, mert nagy 
titokban folytak a rendkívül bizalmas tárgya
lások a színház igazgatósága és a vendégszerep
lő művésznő között. Mára kipattant a szen
záció:

a Vígszínház cllennalvát szerződteti I
Somogyi Bogyó személyében. A szerződés egy
előre két évre szól, elsőrangú szerepkörre és 
most a Vígszínház találékony igazgatóságának 
diplomáciájára hárul a nehéz feladat; megol
dani ezt a kérdést: Hogyan fér el két naiva 
tgy csárdában?.
I ______

Mindennek van története, igy annak is, hogy 
yajjon mi indította Somogyi Bogyót arra, hogy 
esetleges
' szerződésszegéssel elhagyja az ország chő 

színpadát,
ahol valóban olyan művészi eredményeket ért 
el, amelyek ritkák szoktak lenni egy tizen
nyolc _ esztendős színésznő életében. Története 
van, viszont annak is, hogy a Vígszínház igaz
gatóságát mi késztette arra, hogy Gaál Fran
ciját, akinek' nevéhez nemcsak művészi, de 
jelenbős kasszasikerck hosszú sorozata fűző
dik, egy másik naiva szerződtetésével tartsa 
pakkban. Lássuk csak a történeteket:

♦
' Somogyi Bogyó a Rcnaissance színpadáról in- 
«ult el, ahol Mórvtz Zsigmond, Buzakalász cí
mű színművében élete első színpadi szerepében 
robbant ki kivételes színjátszó képessége. A 
kritika, a közönség egyhangú jeles osztályzata 
után a színigazgatók is elfogadták C2t ‘ ’
Virágos —«-■**
reagált ------ -— <a. uu.i.uBjl
Bogyó több színigazgató csábító ajánlata elle
nére, általános megelégedésre «cve$i Sándor 
anyagilag jóval gyengébb felhívásának adott 
eKnyt és rövidesen a Nemzeti Színház tagja

A Nemzett Színházban szívesen fogadták 
Somogyi Bogyót, az uj tagot — amig nagyobb 
szerepekhez nem jutott. Egy-két elhatározó 
pikere után azonban

? megindult ellene az Intrika-hadjárat,

amely mindenre jó volt, csak arra nem, hogy 
R fiatal fejlődő színésznő művészi ambícióját 
fokozza. Nagy sikerei után mindig — ’ • -
R színház repertoirja, hogy

1 Somogyi Bogyónak hallgatnia

A színésznő, afct természetes művészi becsvágyá
ban dolgozni akart, egyszerre csak'

szembetalálta magát Bajor Gizivel.
toki, mint a Nemzeti Színház első starja, terme- 
bzelese a maga számára akarta és tudta biztosi-

tani a nagy sikert Ígérő és művészi becsvágyát 
kielégítő szerepeket. A színház intrikusai is 
örömmel használták ki a két kitűnő színésznő

művészi vetélykedését,
amelynek Somogyi Bogyóra nézve kínos és el
kedvetlenítő következménye lett. Néhány hét
tel ezelőtt bemutatták a Kamara-színház
ban a „Házi tündér"-t, amelynek főszerepét 

Somogyi Bogyó alakította. A Kamara Szín
házban ritkán látott nagy sikert hozott a Házi 
tündér. A jegyek elővételben fogytak el. Zsúfolt 
nézőtér tapsolt mindig Somogyi Bogyónak, akit 
a következő héten azután váratlan meglepetés 
ért:

a Hdzltdndért óriási sikere ellenére esak 
egyszer tűzték ki műsorra.

Ebben a pszichológiailag kedvező pillanatban

jött a> Vígszínház ajánlata. Somogyi Bogyó' ven- 
dégszereplósi engedélyt kért Hevesi Sándortól. 
A Npmzeti Színház igazgatója

a vendégszereplést engedélyt megtagadta.
Az elkeseredett Somogyi. Bogyó ekkor orvosi 

bizonyítvány alapján három heti betegszabad
ságol kért és kapott Hevesi igazgatótól. Somogyi 
Bogyó szerződésszegése tehát szombat este lesz 
aktuális, amikor a Vígszínház színpadán „Az is
tent díva" egyik főszerepében a közönség elé 
lép.

♦
A másik naiva, a kitűnő Gaál Franciska esete 

a Vígszínházzal pedig arra az időre nyúlik 
vissza, amikör Gaál Franciska a „Nem nősü
lök" cimü darabbal vidéki turnéra akart in
dulni. Ezt a turnét viszont Robot Imre, a Víg
színház igazgatója ellenezte. Gaál Franciska, 
aki Roboz ellenzése dacára két vidéki városban 
vendégszerepelt, végre is kénytelen volt a Dísz
előadás bukása miatt a turné folytatását le
mondani. Ebbctu a hangulatában kézbesítették 
ki számára „Az isteni díva" egyik szerepét, 
amelyet azután fáradságára és a szerep jelen
téktelenségére való hivatkozással visszautasított! 
Noha mindkét indok teljesen érthető volt a 
szezón elejétől kitünően dolgozó művésznő ré
széről, mégis ez a visszautasítás mérgesítette el 
a viszonyt Roboz igazgató és Gaál Franciska 
közölt. Így történt, hogy Roboz jónak látta a 
jövő minden eshetősége ellen biztosítani a szín
házat.

Stőb Zoliin.

Kedden dől el: boxolt vagy 
nem boxolt Biller Irén ?

Á Király Színház két népszerű primadon
nájának, Biller Irénnek és Vaály Ilonának 
Állítólagos afTérjéről egész Budapest beszél. 
Lengyel István, a „Csütörtök" cimü heti
lapjában ugyanis art irta, hogy Biller Irén 
durva szavakkal illette, végül hasba boxolta 
Vadig Ilonát, aki az inzultus után elájult. 
A cikk megjelenése után Biller Margit, Irén 
nővére inzultálta Lengyel Istvánt. Ezt az 
inzultust egy délutáni lap olyan formában 
irta meg, hogy Lengyel István az őt támadó 
lapot beperelte.

Ennek a sajtópernek kedden lesz a tár

gyalása. Á tárgyaláson Lengyel István cik
kének valódiságát akarja bizonyítani, ezért 
tanuul idézte be, az állítólagos botrány két 
főhősét,

Biller Irént és Vaály Ilonát, 

akiknek eskü alatt kell vallani arról, hogy 
boxoltak-e vagy sem. Tanuk még Halmay 
Tibor, Lázár Ödön, a Király Színház igaz
gatója, ennek karmestere, Marton Géza és 
Tihanyi Vilmos főrendező, akik Lengyel 
István szerint az inzultusnál jelen voltak.

- —   - ~..~n—— t a vad- 
ildcségii uj naivat, aki bámulatosan 
a drámai accentusokra is. Somogyi

ugy alakult

kellett.

és Kondor Ibolya
csak az

Afrika csodavilága
A Citroen-Expedíció útja a meztelen Afrikában!

Ht-SZIMIÁZ
Pénteken először

1IIIÁIÍ SÁRI -
felléptével

„AZ ISTENIDIVA“
aí:gi:k arisztokraták

.4
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tomboló sikere a Royal Orfeumban
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Zigotto eerdától aRadiusban! j
Vi9yázz, ha jön a vonat!

A legnagyobb operettsiker 
a Magyar Színházban

Omnlában
ek tel a szenzArtée vtflAték- #» burle 

műsor keretében

SZÍNHÁZI napló
A „finom kis lakás" végleges betiltáséi 

foglalkoztatja még ma is a színházi körö
ket. Ez a derült égből jövő villámcsapást 
biztos kezek kormányozták a Fővárosi 
Operettszinház fölé, amely íme egyszerre 
összeütközésbe került az erkölcs hatályo
sabb védelmével. Pillanatra megnyugodó 
tünk, mikor Tomcsányi miniszteri tanácsos, 
egy másik minisztériumi úrral, egy tanke
rületi főigazgatóval, majd a szakértőként, 
meghívott Rákosi ej nővel és Hegedűs Gyű* 
Iával megjelent a színházban, hogy megnéz* 
zék ezt a „Finom kis lakást". Hiszen az, 
hogy a belügyminisztérium szakértőket hia 
meg és ezek véleménye alapján kíván szín* 
házi kérdésben dönteni, nálunk még viv- 
mány-számba megy, de a liberális látszat 
alól csak hamar felbukkant a bürokrata 
paragrafus nyargalása. Rákosi Jenő, Hege
dűs Gyula és a minisztériumi ur a színház 
folyosóján mindenki fülehallatára ki jelen* 
tették, hogy a „Finom kis lakás" nem rontó 
ja az erkölcsököt, sőt Tomcsányi minisz
teri tanácsos ur, aki egyébként a legjobban 
mulatott az előadás alatt, olyasféle kijeién* 
test tett, hogy a darab nem az erotikára, 
hanem a nevető izmokra utazik. De... 
de... ott volt a tankerületi főigazgató ur, 
aki leghatározottabban a darab betiltása 
mellett foglalt állást. A tankerületi főigaz-, 
(jató ur álláspontját azzal — az adott eset
ben feltétlenül ,helytálló"-érvvel támasz* 
tóttá alá, hogy a darabot feltétlenül káros* 
nak véli az ifjúságra nézve!
, iutoltunk- •<’ éiieü mulató jel
legével bíró színház darabját a tankerületi 
főigazgató cenzúrázta. Mit szólna a mélyen 

tanfeianyelő ur, hogyha a középis
kolai oktatás reformját tárgyalnák a mi
nisztériumban és ebben a kérdésben a 

sz° fí,ller rr*nt. vaW Somoqyl Nusit 
illetne meg?

.V
Végleg likvidálták a Városi Színházban í 

Kosary—Király—Sebestyén affért, ameny- 
nyiben a színház próbatábláján ma a Bi- 
boruhás hölgy" két főszerepére Lőnnczu 
Vilmát és Varga Imrét Írták ki. A készülő 
Erdészleany főszerepeit Kosáry és Király 
Ernő helyett Zilahy Irén a kolozsvári szin« 
húz primadonnája és

Törzs Jenő fogja játszani.
Ts'u„ Íc!16 egyezett meg a Vá
rosi Színházzal Ferenc császár legendás 
ríí“.«“erepér.e Az operett
tohbt főszerepei Lf.za, Kató és Kompóthp 
Gyula játsszák. K

\ VnfntAá^ - báJnu,a,0Mn könnyen siklóié 
at a Díszelőadás végzetessé válható balszeren- 
teli mert . v'l " “"nyebben történtül-
tett, mert a Vígszínház egész sereg kitűnő

Ai itteni dioa' amelyet
Sanval “ Wsrcrepben <■ hétcu bemutat 

a színház nem készül kasszadarsbnak, B„h. 
mm*m olyan kellékkel rendelkezik, .mely

három hétig
tartják műsoron. Ez után jön Fedők Sár! 
„.zwduzeí./tf', a .,pm„U6", amelynek A^rik." 
ból hozott scenáriumát Zdffon István dolgozza 
ntáH d P6k ’a,6w “z" jÖn a Vi8szinI,áz nagy 
nyáii darabja: Harsányt Zsolt eredői vígjátéki 
waniy,‘e föSZCrcpét Qaál Franciska fogja ját-

Éjjel-nappal próbálják a Fővárosi Operett- 
színházban n „Bohózat egy párizsi szállodában* 
című darabot, amely két, eddig ismeretlen (la, 
tat magyar szerző müve. Faludi igazgató a kö
vetkezőkben mondja el a két színpadi szerző. 
Szántó Andor és Vaszary János fölfedezését:

— Marton színházi ügynök darabot küldött 
hozzám azzal, hogy

szerzőjét nem nevezi meg
Olvassam el a darabot és mondjam meg róla 
a véleményemet. A darab olvasásával nan na
gyon siettem. Egy alkalommal unalmamban 
elővettem a vígjátékot. Az első oldal elolvasása 
után felhívtam telefónon Martont:

— Ezt a darabot Fodor László irtai — mon
dottam.

— Csak olvassa tovább — biztatott.
— Egy ültömben végigolvastam a vígjátékot, 

Most már ingadoztam a szerzők kiléte felől 
Három tippem volt. Molnár Ferenc, Lotnloi 
László és Fodor László.

Újra felhívtam Martont:
— Ki irta n három körűit — kérdeztem.
— Egyik sel Kell a darab, vagy sem?.
— Előadom! — válaszoltam.

,7,,“^ • visjSlék szerzéitt
Szántó Andor és Vaszary Jánost.

— Ámultam az ismeretlen neveken, hiszen 
ezt a vígjátékot a legtökéletesebb, legrutiniro- 
zottRbh francia iró is egész bátran a magáénak 
vallhatja. Egy felesleges mondat nincs benne. 
Csupa kiszámított vicc és helyzetkőmikumu 
rakéta.

Most folynak a tárgyalások a Király Színház
ban, hogy a színház nyári operettje, Zerkovita 
A legkisebbik Horváth-lánya, vagy Strauir* 
Königin-je legyen. Egyelőre természetesen sző 
sincs a bemutatóról, <Ie nagyon valószínű, hogv 
Zerkovitz és Strauss harcában a

Kő ni gin győz
Ez az operett nagy becsi, berlini és afrikai 
sikert könyvelhet el magáask és az az előnye, 
hegy rendkívül jó szerepet kiaál Kosáry Emmy 
számára, aki a mai napén ezen darab eljáts 
Szására a Király Színházhoz szerződött.
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SPORT
Keddre halasztották a válogatott 

csapatok összeállítását
r Á' szegedi különvonat, amely magával 
hozta Kiss Gyula és Máriássy Lajos dr. 
ftzövetségi kapitányokat, közel egyórás ké
réssel érkezett meg Budapestre, ezért a vá
logatott bizottság úgy határozott, hogy ked
den este állítják össze a válogatott csapa
tokat.

A válogatott bizottság tagjai a Seemann-

kávéházban gyűltek össze este 11 órakor, 
de a szövetségi kapitányok önhibájukon kí
vül 12 órakor érkeztek meg. Teljesen érthe
tetlen, 
tani a , .
hogy a szerdán reggel publikált csapat mi
kor fog közös tréninget tartani.

hogy miért nem lehetett összeálli- 
csapatokat, mert akkor kérdéses,

Újpest rohamai a második félidőben 
felőrölték a szegedi védelem idegeit

A Bástya csak elkeseredett küzdelem után adta meg magát — 
A Ferencváros feltartóztathatatlanul halad a bafnokság felé 

Győzött a Sabária, a Hungária és a Vasas is
* ’K magyar futball jövő vasárnapi ünnep
napja kölcsönzött érdekességet a tegnapi 
teljes bajnoki vasárnapnak. Az érdeklődés 
a délamerikai egzótikus tizenegy bécsi be
mutatkozásától eltekintve, Újpest felé irá
nyult, ahol Újpest csapata grandiózus küz
delmet vívott a Bástya együttesével a fontos 
bajnoki pontokért .Közel ezer nézőt vitt le 
Szegedre az Újpest által befüttetett külön
vonat és a mérkőzés fontosságát mi sem bi
zonyítja jobban, mint az a körülmény, hogy 
a meccsre leutazoft a két szövetségi kapi-

lány, Kiss Gyula és Máriásait Lajos dr. is. 
Újpest csapatát hatalmas feladat elé állí
totta; a Bástya, végeredményben azonban 
Újpest legyőzte az eléje tornyosuló akadá
lyokat és hazahozta a bajnoki pontokat.

A Ferencváros vasárnap is folytatta dia- 
dalutját és ezúttal a Budai 33-asokat gyűrte 
maga alá. A Sabaria viszont csak erős küz
delem után győzte le a Nemzetieket. Győ- 
y"’t a Hungária a III. kér. TVAC fölött, a 
Vasas pedig a Kispest bajnoki pontjait ra
gadta magához.

Botrányba fulladt a délamerikai Penarol 
bécsi bemutatkozása

Osztrák kombinált—Penarol 3:1 (0:1)
'(XHétfői Napló bécsi tudósítójának telefon

jelentése.) Mintegy 50.000 főnyi közönség töl
tötte meg vasárnap Bécsben a Hőbe Warte 
pálya hatalmas tribünjeit, hogy tanúja legyen 
a kitűnő délamerikai csapat, a Penarol bemu
tatkozásának. A mérkőzésen a közönség na
gyot csalódott, mert a Penarol nem mutatott 
különösebb játékot. A második félidőben óriási 
botrány történt. Zadak cseh biró egyik Ítélete

Szász Gyula, 
kőbányai gimnazista, a közép, 

iskolai mezei futóbajnok

után, amelyből az osztrákok' megszerezték’ a VJ, 
egyenlítő gólt,

a délamerikaiak inzultálni akarták a bírót, I 
majd le akartak vonulni.

Hosszas tárgyalások után folytatták csak a 
mérkőzést, amelyet az osztrákok 3:1 arányban 
nyertek meg a deprimáltán játszó Pcnarolhj 
szemben.

LOSPORT

Újpest-Bástya 1:0(0:0)
* Az első profiliga vasárnapi eseményei közül 
hz Újpest és a Bástya szegedi találkozása ál
lolt az érdeklődés központjában. A két csapat 
valóban gyönyörű, élvezetes, magas színvo
nalon álló futballt játszott. Különös érdekes
séget kölcsönzött a mérkőzésnek a prágai 
DFC-ből átszerződtetett Wrigclhoffer debüje, 
amely pompában sikerült. Szegeden rendkívül 
kellemes benyomást keltett a nagyszerű tech
nikájú prágni hátvéd játéka.

Kezdés után Szeged hatalmas iramot diktál. 
Mintegy negyedóráig tartó szegedi offenziva 
Yitáji Újpcsl sorozatos támadóakciói következ
nek és Szögöd csak a félidő utolsó félórában 
jut isméi szóhoz.

A gól nélkül végződött első félidő után is
mét a Bástya támadásai visznek élénkséget a 
•játékba, majd Újpest heves, nem lankadó ro
hamai uralják a játékot. Újpest offenzív akciói/ 
megtörik a védekező Bástya erőjét és bár ni 
kétszer 45 perces játékidő gól nélkül telik el.l 
a biró által két perccel meghosszabbított mér-' 
kőrés

l 47 percében Jesonás pompás fejessel 
’ meghozza Újpest egyetlen, egyben győztes 
J Róljít.
r A vasárnap bemutatkozott Weiglhofferen kí
vül rendkívül tetszett a szegedi csatársor, va
lamint a pompásan védő Acht játéka.

kell félnie a kiesés rémétől. Az első gólt — tipikus 
potya gól — Szcntmiklóssy lövi. A második félidőben 
Fürstner kiegyenlít, de Takáts megszerzi csapatának a 
győzelmet.

Sabaria—Nemzeti 4:3 (3:1)
Rendkívül érdekes mérkőzés, amelyet a Sabaria meg

érdemelten nyert meg. Mindkét csapatban a védelmek 
gyengén funkcionáltak. A mérkőzés örvendetes meg
lepetése Kása nagyszert szereplése, volt A áltozatos Já
ték után a 3-ik percben Kása leüt, szén gólt lő. 1:0. 
A 8-ik percben Vámos szabadrúgását Takács hefejeli. 
2 : 0. A 17-ik percben Biháni szép gólt lő, 2:1. A 42-ík 
percben Burcsek megszökik és védhetetlen gólt W, 3:1. 
A második félidő 3-ik percében Gencsy gólt lő. 3:2. 
Majd Kása ló szép gólt. 4:2. Végül Gencsy beállítja a 
végeredményt. Spjtzet a biró kiállította.

Április 10-én, vasárnap d- u. fél 5 órakor
MajfyarorsEAg-Jugoszlávia 

válogatott mérkőzés.
Előtte fél 3 órakor

Magyar-lengyel rendőrtisztek 
válogatott mérkőzése.

Ferencváros —Budai33 3:0 (1:0)
Egy héttel az oszt ák és jugoszláv válogatott mérkő

zés előtt fokozott érdeklődés nyilvánult meg a jövendő 
bajnokcsapat játéka iránt, ami azonban csalódást 
keltett. A népszerű zöld-fehérek váratlanul gyengén 
tunkcionáhnk, amiben t.agyréme volt ar. hogy a játó- 

osok * Mlogatás miatt csak jót akartak produkálni, 
ami természetszerű nem mindig sikerült. A „nagy” gól- 
arányú győzelmet azonban megérdemeltek, mert a 33- 
bok gyengén játszottak. A mérkőzés három iegazebb 
mozzanata a hálom gól volt, amik valójában rsuda- 
'zéptk voluk. Ha rövid időn belül nem javulnak a 
íekete fehérek. úgy jövőre a második ligában küzdhet- 
’tek Az első félidő egyetlen gólját Pataky. Dán. 
Schlosser mintaszert össziátékábóí az utóbbi gyönyörű 
lövésével érik el a zöld-fehérek. A második félidő gól
jait Kohut és Dán lőtték.

A Harminchármasoknak 
változatlanul súlyos a helyzete
A bajnoki tabellán nem hoztak nagy változást a vasár

napi bajnoki mérkőzések. A vezető-csapatok megtartot
ták előnyüket és a sereghajtó Budai 33-asoknak válto
zatlanul súlyos a helyzete. A bajnoki lista a vasárnapi 
méikőzések után így alakul: 1. Ferencváros 23. 2. Új
pest 19. 3. Hungária 17, 4. Sabaria 15, 5. Bástya 14, 
6. Vasas 14. 7. III. kér. TVAC 10, 8. Kispest 10, 9. 
Nemzeti 9, 10. Budai „33” 7 pont.

A rákospalotai homoktenger 
végkép elnyelte Soroksár 

bajnoki reményeit
A második liga vasárnapi eseményeinek hom

lokterében az Attila—Pesterzsébet vasárnapi 
mérkőzése állt. Az Attila súlyos erőfeszítés árán 
Miskolcon tartotta a 34 millióba került két 
pontot. (Ennyit zsarolt ugyan ki az Attilától 
Pesterzsébet pályaválasztói jogának feladásá
ért.) Soroksár bajnoki reményeitől vasárnap 
búcsúzott el, miután Rákospalotától 4:1 arányú 
vereséget szenvedett.

A vasárnapi eredményeket itt adjuk: Somogy 
—Ékszerész 4:1. Rákospalota—Soroksár 4:1. 
Attila—Pesterzsébet lí). Bak—Terézváros B:0. 
Húsos—Kossuth 1:1. Bocskay—Városi 3:0.

A bajnoki tabella a vasárnapi mérkőzések 
után a következő képet mutatja:

1. Attila 31; 2. Bak 30; 3. Bocskay 28; 4. So
roksár 27; 5. Tund 27; 6. Somogy 26; 7. Rákos
palota 25; 8. Húsos 19; 9. Pesterzsébet 17; 10. 
Erzsébetváros 13; 11. Kossuth 11; 12. Teréz
város 9; 13. Városi 8; 14. Ékszerész 7 pont

Csapatversenyben a Mester-utcai 
felső kereskedelmi győzött

A cross-country-szezón utolsó vasárnapján 
rendezte a KISOSz a diákok országos mezei 
futóbajnokságát az úgynevezett kisrákosi gya
korlótéren. A jól sikerült verseny közel 170 
középiskolai diákatlétát állított a starthoz,

A körülbelül 2700 méteres távot négy kivéte
lével valamennyien végigfutották és a verseny 
realitásáról a versenyrendezés terén rutinirozott 
testnevelő tanácsi kar gondoskodott.

A versenyt a favorit Szdaz Gyula (Szt. László 
reálgimnázium) nyerte a multheti ifjúsági me
zei futóbajnokságban üstökösként feltűnt .Vau- 
rény Tibor (Mester-u. fg.) előtt.

A bajnoki verseny eredményét itt adjuk:
Egyéni bajnok ; Szász Gyula (Szt. László rg..) 9 p. 30 

mp., 2. Maurény Tibor (Mester-u. fk) 9 p. 35.2 mp., 3. 
Hölcz Rezső (Mester-u fk.) 9 p. 37 mp., 4. Domsitz 
Gyula (Deák Ferenc rg), 5. Sándor István (Thököly-uti 
fk). 6. Bánffv István (Srt. László rg). 7. Weiner József 
(Mester-u. fk), 8. Osztovita Ferenc (Szt. László rg). 9. 
Rosner Lajos (Szt. István rg), 10. Lórincz Sándor (Szé- 
chenvi rg). 11 Engel Ferenc (Kölcsey rg), 12. Norgauer 
István (Toldy fr), 13. Zádovszky Géza (Mester-u. fk), 
H. Moravetz Imre (Szt. László rg), 15. Schwartz Andor 
(Mester-u. fk.).

Csapatbajnok: A Mester-u. felsőkereskedelmi csapata 
205 ponttal. 2. Szt. László rg. 240 ponttal. 3. Deák Fe
renc rg. 391 ponttal. 4. Madách fg. 569 ponttal.

Az Egyetértés SC mezei tizes 
versenye

X mezei szezónnak utolsó megnyilvánulása volt az 
Egyetértés SC mezei tizes csapatversenye, amely már 
csak a rendező-egj’esületet és az MTE mezei hadait ta
lálta talpon. A népliget környékén rendezett verseny 
győztese az MTE csapata lett és az egyéni győztes is 
MTE-atléta volt.

Az eredményt itt adjuk ‘
Egyéni győztea: Matúra (MTE) 20 p. 26 mp.. 2. 

Osutszth (MTE) X p. 32 mp., 3. Németh (MTE) 26 p. 
42 mp., 4. Hufnagel (ESC), 5. Fehér (ESC), 6. Grems- 
pergéf (MTE), 7. Kófltesny (MTE). 8. Papfí,(MTE), 9. 
Zsurbey (MTE). 10. HcreZegh (ESC).'

€aapatgyőzlea ae (MTE a) esapata 79 ponttal. 2. az 
g5C aapata 153 pánttal- 3. az MTE b) csapata.

Az Igazságügyi Sport Club 
mezei versenye

a Városmajorban folyt le a következő eredménnyel: 
Egyéni gvőztes ; Horváth (Pénzügy) 11 p. 03.4 mp.. 2. 
Brenner Gyula (Igazságügy) 11 p. 17.8 mp., 3. Kétszer/ 
József (Pénzügy).

Csapatversenyben! 1. Pénzügyi Tisztviselők Sport 
Clubja 26 ponttal. 2. Igazságügyi Sport Club a) 35 pont
tal. 3. igazságügyi Sport Club b) 4. Állami Vasgyár 89 
ponttal. 5. Népjóléti Sport Club 66 ponttal.

X A Glóbus Torna Club csapata vasárnap 
5:0 (5:0) arányban győzte le a Stefaneum- 
nyomda csapatát.

Háromévesek nyílt handicapja
1. Red Dragon, 2. Táncosnő, 3. Optini isi

A vasárnapi versenyek kiemelkedő száma a Háronp 
évesek nyílt handicapja volt, amely az előrefogadásofc 
révén már jó előre nagy érdeklődést váltott ki a kő. 
zőnség köréből. A korai munkahirek alapján Nobody 
és All’s Well nevei kerültek először forgalomba, később 
Adóst és Táncosnőt emlegették, majd az utolsó na. 
pókban Red Dragon bukant fej a homályból. És való, 
bán azoknak volt igazuk, akik a tisztultabb vélemé
nyek mellé szerződtek. A verseny sorsa Red Dragon 
és Táncosnő között dőlt el, mig a harmadik helyet 
a nagy formában lévő Issekutz-istálló Optimist-ja fog. 
lalta el; mögöttük a téli favoritok; All’s Well és No- 
body a vert mezőnyben végeztek.

A nap szenzációját az Ürömi díj hozta meg. Itj 
Poéta, melyet 3 reával is fogadtak, vereséget azenve. 
dett Nádortól. Ha Poéta, a múlt esztendő messze ki. 
magasló sprinter már rém a régi, akkor nem csodál, 
kozunk verességén. ha ajpnban tavalyi képessége bír. 
tokában van. akkor lovasa terhére kell vereségét el. 
könyvelnünk, mert vgyláttuk, hogy az utolsó métereken 
vigyázatlanul, mondhatni erélytelenül ült a nyeregben, 
A későbbi események fogják az igazságot kideríteni.

Még Mucsai győzelméről kell megemlékeznünk, ma 
lyet a Welter-ha.idicapben aratott. Gombolni mester 
ötévese egyesztendei hcíyezetlenség után. A múlt évben 
gyomorbaja volt a Rascal-ménnek, most azonban két 
év előtti formájának birtokába került újra • így Pe
helysúlyával elsőrangú eaélye volt gyönge ellenfeleivel 
szemben és ahozképest győzött fe a legnagyobb fölény, 
nyel.

A részletes eredmény a kővetkező’.
I. futam; 1- MacDonald (Blasek 6). 2. Anikó (Csula 

2). 3. Pignouf (Takács 3). F. m. Repülj galamb, Mara. 
deur. Basaharca. Snifly, Alperes. 2% h. fejh. 10:91, 17, 
13. 16. — II. futam: 1. Ádóe ((".sutar*Itt reá), 2. FeL 
peres (Gulyás 214), 3. Várkert (Gntai 114). */t h. 5 h, 
10:17. — III. futam: 1. Red Dragon (Kovács 2%). 2, 
Táncosnő (Szabó 2‘/a). 3. Optimist (Singer 12). F. m. 
All’s Well. Az a híred. Nobody, Palócz. 1 h. % h, 
10:38. 17. 17, 27. — ÍV. futam; 1. Rcpcze (Balogh <), 
2. Eszmény (Szűcs f). 3. Püpchcn Licso (Singer 2%). 
F. m. Bosszantó. Alii. Rondinó. Sanvignon, Maladroit, 
>.'! h. nvakh. 10:48, 18, 22. 17. — V. futam; 1. Nádor 
(Singer 6). 2.Poeta (Esch 3 reá), 3. Koppány (Gutái 6\ 
Fejh. 6 fa. 10:43. — VI. futam; 1. Mucsai (Kaszián 12), 
2. Herding (Gutái l’A). 3. Blondelli (Stirczula 5). F. m, 
Koitár. Nepthisz, Mausika. Torellő. Freudenau. 6 h. 
fejh. 10:78. 21, 18, 20.

Budapesti űgetőv ersenyek
H. P. nyerte az áprilisi handlcapot

Az áprilisi bandleap volt a vasárnapi délelőtti ügető* 
versenyek főszáma. H. P. nyerte a szép dijat küzdelem 
után Jeles és Arvalegény ellen. A verseny, amelyben kk 
lene ló indult, igen szép és izgalmas volt és csak utolsó 
métereken dőlt el. a H. P. javára. Közönség száj 
számmal volt kint a versenytéren, csak a ring kongott 
az ürességtől, a bóokmeker kartel teljesen elnasztottg 
azt s kevés látogatót is, amely eddig kijárt.

A részletes eredmény a következő :
I. futam: 1. Babona (Novák 214). 2. alagonya (Kak 

linka 2), 3 Blanka (ZviUinger 3) F. m. : Úri baka< 
10 : 38. Olasz 10 ; 29. II. futam : 1. Almos (Kovács II Rí 
reá), 2. óvár (Novák 2), 3. Madár (Cassolinl Wt. F- m; 
Pista, Igen ő, Satyr, Viesel. 10 : 19, 11. 11, 11 olasz, 
10:30. — III. futam: 1. Jcgér (Maszár3), 2. Karcsi 
(Zvillinger 3), 3. Pompadour (Novák 2 reá). F. m- S 
Lea. 10:38. olasz 10:33. — IV. futam : 1. H. P( 
(Feiser 4). 2. Jeles (Novák 12). 3. Arvalegény (Fityó W) 
F. m. Heller. Dani, Inciter, Ottlégy. Irma. Kalimegdán. 
10 : 48, 23. 28, 16. olasz 10 : 87. — V. futam : L Bajnok 
(Tomann 5), 2. H. León (Seager 3). 3. Rendetlen. (Kai- 
liüka 6). F. m. Bnrzsu, Xanten, Tarabos ( mint l-«6 
t. fl. disqualifikálva). 10 : 56, 39. 15, olasz 10:34. - Ív. 
futam : 1. Miss Franciska (Novák 1U), 2. Eszter (Ko. 
vács 12). Margit (Cassolini 1%). F. m.: Alabaster, Bit( 
schön. Pitykegomb, Erdély. 10 : 27, 14, 34 12, olasí 
10 :100.

Szerkesztésért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja:
Á „Hétfői Lapok" Ujságvállalat.

Hungária-III. kér. TVAC 
4:2 (1:1)

A második félidő közepéig rendkívül érdekes és Jzaal- 
tn*s Icfnlyá-u volt » mérkőzés amelyet végeredményben 

fagy lendülettel Játsró Molnár, Kitl. Opata triász • 
Hungária jurára döntötte el a mérkőzést. A kék-fehérek 
♦gyes játékosai még mo.«t sincsenek tisztában airal, hogy 
vege annik ar időnek, amikor minden mérkőrést köny- 
nyrn abszolvállak, most dolgozni kell a gyónd akaró
nak es nem könnyelmű játékot folytatni, ami majdnem 
mégbosiulta magát. Most ha véletlenül a Vivők védelme, 
nem Játsrik izgatottan, ngy talán más eredményről szá
molhatunk be. Az első suli Kft! lövi, azonban Mandl hi
bájából Schiller kiegyenlít. A második teiidő elején Nad- 
ler ricárásából Horváth megszerzi a Vívóknak a veze
tést A felidó közepén Opata, Kitl, majd Opata azonban 
bebiziosl'ják a győzelmet.

Az amatőr-bajnokság eseményei 
ki amatőrbajnokság vasárnapi mérkőzései 

során a legnagyobb meglepetést a bajnoki ta
bella vezető UTE újabb veresége keltette. A 
pompás újpesti csapat a BRSC-től szenvedett 
1:0 arányú vereséget utóbbinak pályaavaió- 
mérkőzésének keretében. Nem kevésbé érdekes 
a BEAC 3:1 arányú, a Testvériségtől elszenve
dett veresége. A Törekvés 5:l-re verte a III. 
kér. TVE-t.

Vasárnap éjszaka .
Lapzártakor érkezett 

aportbireink
Simmering—Slovan kombinált

3:0 arányban legyőzte a párizsi Reds-Vasas—Kispest 2:1 (1:0)
Váltoutoa játék, amelyet a Vasas jobb caatárjáiiká- 

v*| döntötte el a maga Javára. Ennek ellenire as ered
mény nem hű kifejezője a mérkőzésnek. mert a Kispest 
lelkes játéka megérdemelt volna egy pontot. Különösen 
a második félidőben voltak nagy fölényben, de csati- 
isik Ariéit a hakrerencse kisérte. A Vasas csapatán _ __ _________
még mindig nem :=c5 a nem akarnak | *'rDeB ’
lormábs s, hrix-Kin.k m.ii >.uek» aispj..n n.I korckpirveraenyben.

Á
pata 
tar-Olimpia csapatát.

A belgák legyőzték ■ svédeket Brü MZ ét
ben 2:1 arányban.

A San-Remő-Mllánő közötti kerékpár- 
versenyt Cher nyerte meg.

Dcbea győzött a genfi 205 kilométeres

csa-

Bogén Erna
(Tiszti Kaszinó) nyerte meg 
az országos hölgytőrversenyt
Vasárnap rendezte meg a Magyar Női Vívó 

Club országos főversenyét, amelyet Bogén Erna 
nyert meg a többszörös bajnok Durand Zsuzsi 
elől. Részletes eredmény a kővetkező : 1. Bo
gén Erna (Tiszti kaszinó) 6 gy., 2. Durand 
Zsuzsi (MNVC) 5 gy., 3. Durand Cili (MNVC) 
5 gy., 4. Dienemé (Fodor isk.) 3 gy., 5. Pin- 
schoffné (MNVC) 3 gy., 6. Huberné (FTC) 2 
gy.. 7. Ágottha Hilda (Tiszti kaszinó) 2 gy., 8. 
Szombathelyiné 2 gy,

Szűcs Géza dr. (Merkur-bank) 
nyerte a bankszövetség kard

versenyét
K b»nk-nővetség vasárnap rendezte meg Krairtz Si

mon vándordíja* vivóveraenyét a következő ereamány- 
nyeL; L Szüca Géza dr. (Merkúr Bank), 3. Göncz/ Le- 
joa (Magyar-Olasz Bank). 8. Srtcs József dr. (Angol- 
Magyar Bank). 4. Pál látván dr. (Kereskedelmi Bank). 
5. Kuncz Sándor (Angol-Magyar Bank). 0. Szőke Lajos 
(Angol-Magyar). A Krausz Simon vándordíját az Angol- 
Magyar Bank végleg megnyerte.

Óriási sikert 
Házasságok a légben 

köttetnek
I.eon Erről azonzAdós 7 felvonlboa 

vígjáték*

aö* Rendeljen
azonnal

~ osztály sorsjegyet
TÖRÖK A. és TÁRSA bankház 

r.-t.>nkl 

Budapest, IV., Szervita tér 8 a 
mert sorsjegykészletünk hamar elfogy

Húzás már e héten,
Április 9-én kezdődik. 

Legnagyobb nyeremény esetleg ♦ 

500.000 pengő 
0*/. milliárd korona.

Bon jegy Arak t
Egész P 20. Fél P 10. Negyed P 5

Rendelés postautalványon, levelezőlapon 
vagy levélben történhetik.

BÉCSI 
MOZI

« 
URÁNIA

Óriási sikert

A vas menyasszony
Főszerepben: Erna Moréna 

és Ottó GebUhr

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MOWKZCT B.-T. KÖBEOaGÖGSFEIN, BUDAPEST, VI, ABAD1 UCCA A L NY<>MnAir.iTr.ATm HAVil K

MnAir.iT

