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H sikkasztó Pálffy bankárt vasár
nap kiadták a románok és erős
fedezettel Budapestre szállították
Hónapokig fartő bujkálás után kerüli a magyar ható
ságok kezére Pálffy Sándor - R károsultak százai Dór
iik FáIHyt, akit holnap hallgatnak ki az ügyészségen

Vasárnap délután meglepő és jelen
tős fordulat következett be az utóbbi 
esztendők egyik legnagyobb szabású 
bankbukása ügyében. A román hatósá
gok ugyanis hónapokig tartó .huzavona 
után kiadták Pálffy Sándort, az üllői
üti Pálffy-bankház tulajdonosát, aki, 
jnint emlékezetes, a bank bukása után 
román megszállott területre menekült.

A Pálffy bankház ellen érkezeit tö
meges sikkasztási feljelentések alapján 
a rendőrség annakidején elő akarta állí
tani Pálffyt, azonban kiderült, hogy

Kolozsvárra szökött.
■Az ügyészség megindította a kiadatási' 

eljárást, amely azonban hónapokon át 
nem vezetett eredményre. A sikkasztó 
bankárt, aki szabálytalanul lépte át a 
román határt, a szigurancia 30 napi 
fogházra Ítélte, a büntetés kitöltése, után 
azonban szabadonbocsájtotta. Már-már 
úgy látszott, hogy elkerüli a magyar bí
róságok felelösségrevonását, most azon
ban befejeződön a kiadatási eljárás és 
a románok kiadták Pálffy Sándort.

Vasárnap délután megérkezett a je
lentés Békéscsabáról, hogy a román 
szigurancia emberei a határra ki
sérték és Lökösházán átadták a ma
gyar csendőrségnek I’álffy Sándort. 

A sikkasztó bankárral azonnal útnak in
dultak Budapest felé és beszállítják az 
ügyészség Markó-utcai fogházába, úgy 
hogy rövidesen a bíróság előtt fog szá
mot adni- az üliőiuti bankház milliárdos 
összeomlásáról Pálffy Sándor, akit a 
károsultak százai várnak türelmetlenül.

A károsultak képviselői ugyanis, mint 
ismeretes, a rendőrség segítségével meg
állapították, hogy szökése előtt az ügy
felektől letétbe és zálogba álvett érték
tárgyak nagyrészét elrejtette. A rendőr
ség sorozatos házkutatásokat rendezett 
és ilyen módon nagyérlékü holmi került 
elő, amely fedezte a kár egyrészét. De 

ez természetesen meg sem közelíti a hét
milliárdos kár teljes összegét. Most, 
hogy Pálffy Sándor kézrekerült,

valószínű, hogy részletes beismerő 
vallomást tesz és lehet, hogy még 
óriási értékű elrejtett holmi kerül 

elő vallomása alapján

és igy a kárösszegnek tekintélyes része 
megtérül. Az ügyészség fogházából elő- 
reláthatólag átszállítják a főkapitány
ságra, ahol egyes részletkérdésekre vo
natkozólag kihallgatják, azután a vizs
gálóbíró elé kerül, aki majd dönt to
vábbi sorsáról.

Megmérgezte magát Sadik Acten 
perzsa khán, a budapesti szőnyeg
csempészés szereplője, mert a pesti 
rendőrség körözése alapján el akarta 

íogni a berlini rendőrség
Nagymennyiségű ópiumot találtak az öngyilkos khán bőröndjeiben

A budapesti főkapitányság vasárnap dél
előtt terjedelmes átiratot kapott a berlini 
rendőrigazgatóságlól, amelyben közölték, 
hogy Berlinben a Gcsinheimerstrassen 
megmérgezte magát Sadik Acter khán, volt 
allebrói perzsa főkonzul, akinek a neve nem 
ismeretien a budapesti rendőrség elölt. Az 
öngyilkost a mentők nyomban kórházba 
szállították, ahol operálás alá vették.

Az öngyilkosság mögött nagyarányú bűn
szövetkezet ügye húzódik meg. amely Buda
pesten a tözsdekonjunktura idején. 1923-ban 
játszódott le.

Akkoriban ugyanis hosszú időn át foglal
koztatta a hatóságokat az a nagyszabású 
szőnyegcsempészési ügy, amelyben egy bu
dapesti szőnycgkcrcskcdő, több ukrán dip
lomáciai alkalmazott és a bécsi ukrán dele
gáció néhány tagja szerepelt és amely ügy 
szövevényes szálait Biró Zsigmond delek- 
tivfőfclügyelő bogozta ki bravúros nyomo
zással.

Ebben a csempészésben szerepelt Sodik 
Acten khán Is, aki most öngyilkos lett.
A rendőrségi nyomozás után hosszadalmas 

vizsgálat következett, majd az ügy áz ügyész
ségre került, ahol április 7-én a Flórián-I 
tanács tárgyalta volna a nagyszabású bűn
ügyet.

A tárgyalást azonban nem leheléit meg
tartani, mert közben az egész társaság 

curópaszcrte szétszéledi.

Sadik Acter khán is nyugatra tette át mű
ködési terét, ahol kokainnal, ópiummal és 
más narkotikumokkal üzérkedett s Bécs, 
Berlin, Párizs, London között csempészte a 
bóditószercket.

A budapesti ügyészség erre körözőlcvc- 
let adott ki Sadik Áttér khán ellen

s miután tudomására jutott, hogy a volt fő- 
konzul jelenleg Berlinben tartózkodik, az 
ottani rendőrséget is megkérte clfogalásával

és kiadatásával.

A körözőlevél Berlinbe érkezéséről úgy 
látszik tudomást szerzi lt Sadik Acter 

khán,

A szovjet jegyzéke Kínához
Oroszország visszahívta pekingi követét

Moszkva, április 10.

A moszkvai kínai ügyvivőnek tegnap ad 
(ák át

a szovjet kormány jegyzékét,

amelyben a szovjetkormány kijelenti, hogy 

aki szorulni érezte maga körül a hurkol, 
melyből már nem volt menekvés.

Ebben a kétségbeesett helyzetben a volt 
előkelő főkonzul

vasárnap délelőtt berlini lakásán strich- 
ninncl megmérgezte magát.

Az öngyilkosság óriási feltűnést keltett a 
német fővárosban is. ahol a khánt szin
ten ismerték a társaságokban.

A kiszállt rendőri bizottság az. eszmélet- 
lenül fekvő főkonzul lakásán végrendeletet 
talált, melyben egyetlen barátját nevezte 
meg kizárólagos örököséül.

A rendőrség felnyitotta a volt főkonzul 
bőröndjeit s azokban nagymennyiségű 

nyers ópiumot és kokaint talált. I

Á berlini rendőrség vasárnap táviratilag ér
tesítette a szenzációs esetről a budapesti 
főkapitányságot s egyúttal közölte, hogy 
Sadik Acter khán állapota rendkívül súlyos 
s alig van remény a felépüléséhez.

Kolou Jenő.

a pekingi oroszz követség területén történi 
eseményeket

n nemzetközi jog alapvető rendelkezé
sein cselt hallatlan sérelemnek tekinti.

Ha a pegingi kormánynak az a gyanúja 
vöt, hogy a szovjet követség területén tar- 
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tozkodó kínai polgárok működése a pekingi 
kormány érdekeit sérti, .akkor a szovjet- 
orosz ügyvivőhöz és nem a diplomáciai tes
tületbe: kellett volna fordulnia.

A jegyzék követelj

a megszállt épületek azonnali kiürítését,
■ szovjet-orosz Intézmények letartózta
tott alkalmazottainak szabndonbocsátá- 

sát.
Amíg e követeléseket nem teljesitik, a szov
jetkormány tiltakozása jeléül

viMiablvja pekingi ügyvivőjét és a kö
vetség egész személyzetét.

A jegyzék ezután kifejti, hogy a szovjet
kormány, bár a legélesebb megtorló eszkö
zök álínak rendelkezésére, ily rendszabá
lyokról lemond, mert tisztában van nzzal, 
hogy felelőtlen külföldi imperialisták a 
szovjetuniót háborúra akarják provokálni 
és a pekingi kabinet ezeknek az eszköze.

Bizonytalan
Bethlen hazaérkezése

licthlen István gróf miniszterelnök haza
érkezésének időpontja ezidőszerint még bi
zonytalan. A miniszterelnök vasárnap nejé
vel, Bethlen Margit grófnővel, Firenzében 
tartózkodott, ahonnan kedden utaznak Mi
lanóba Itt a miniszterelnök és felesége 
Durini di Monza gróf olasz kövei vendégei 
lesznek. Az olaszországi tartózkodás to
vábbi programját még nem állapították 
meg, csak annyi bizonyos, hogy a miniszter
elnök inkognitóban óhajt még néhány na
pot Olaszország nagyobb városaiban eltöl
teni. Egyes hírek szerint Hetiden István 
gróf a hét végén érkezik haza a húsvéti 
ünnepeket iákén fogja tölteni, licthlen 
Margit grófnő azonban még néhány napig 
Olaszországban marad. Erre vonatkozóan 
azonban amint vasárnap délelőtt a Hét
fői Napló munkatársának a miniszterelnök 
személyéhez közelálló helyen kijelentették 
— hivatalos helyre semmiféle értesítés sem 
érkezett. Valószínűnek látszik az a feltevés, 

a miniszterelnök és neje együtt érkéz
haza és nz ünnepeket Inkcpusztún

töltik.

Klebelsberg 
előadásai olaszországi 

tapasztalatairól
aki 
ün-

Klrhclsberg Kunó gróf kultuszminiszter, 
hazaérkezése óla sorozatos, megérdemelt 
nepelletésben részesül, olaszországi tapasztala
tairól beszámolókat fog tartani. A kultuszmi
nisztert ugyanis több társadalmi és kulturális 
egyesület kérte már fel arra, hogy előadások 
keretében ismertesse olaszországi élményeit és 
megfigyeléseit. Klcbelsberg Kunó gróf termő- 
szelesen készséggel tesz eleget a felhívásoknak.

meg

Pénztárcát lopott aNemzeti 
Színház előtt egyszélhámos 

áldetektiv
Béres Eszter munkásnő tegnap este a Ró- 

kóczi-uton megismerkedett egy jólöltözöl l 
fiatalemberei, oki de tok Ilynek' mondotta ma
gát. Beszélgetés közben meghívta, hogy menjen 
el vele a Nemzeti Színházba, ahol ő

mint detektív Ingyen kap színházjegyet.
fcsupán pár korona forgalmi adót kell 
fizetni. A színház előtt

elkérte a leány pénztárcáját.
ázzál, hogy neki csak' százpengöse van < 
nem váltják fel a pénztárnál. Béres ____
gyanútlanul ál is adta a táskáját, a fiatalember 
pedig bement a színházba azzal, hogy azonnal 
hozza a jegyeket. A lány hosszabb ideig vára
kozott, azonban az ifjú még mindig nem tért 
viasza. Megkezdődön nz előadás is, a ..detek
tív" azonban még mindig nem jött, akiről most 
már rövidesen kiderült, hogy szélhámos volt 
és n pénztárcával

a színház másik bejáratán át megszökött.
A rászedett lány feljelentést tolt n főkapitány
tágon. ahol nyomozást indítottak az áldetek- 
liv kézrekeritésére.

ás ezt 
Eszter

Gróf Bethlen István
Magyarország

Mussolini
Olauomág

Poincaré
Franciaország politikai vezér*.

Árion
a logkrámek vezére,

Fertőtlenít!
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Tata, Várpalota és Budapest
harcol a villamos centráléért

A kereskedelmi miniszter Budapest ellen foglal állást
A kereskedelmi tárca költségvetésében töb

ben is szóvátették a Talbot-ügyet, Hermann 
Miksa kereskedelmi miniszter azonban nem 
adott érdemi választ a felvetett kérdésekre. Az 
eddigi 
hogy

közlések szerint csak annyi bizonyos,

1. felállítják a sillomoscentrálét, 
kormány a Talbot-csoporttal megköti 

u kölcsönüzlctet.
A Talbot-csoport megbízottai, akik március 

elején a magyar kormány Írásba foglalt felté
teleivel visszautaztak Londonba,

most érkeztek meg a válasszal.
Velük együtt jött meg Verebéig László 
építési ten'esős is, a Máv. eleklroinos-sznk- 
értője, aki Londonban a magyar kormány fel- 
hatalmazasa alapján tárgyalt a megegyezés 
módozatairól. Vasárnap délelőtt

teljesen beavatott helyen

közölték a Hétfői Napló munkatársával, hogy 
a Talbot-csoporttal folytatott tárgyalások során

a kölcsönüzlct megkötésére vonatkozóan

2. a

köz-

Az egyik' legutóbbi minisztertanács hivatalos 
kommünikéjében egy érdekes sor rejtőzött, 
amelynek általánosságban senkisein tulajdoní
tott fontosságot. Arról volt szó a jelentésben, 
hogy a kormány a téglakartel árdrágításával is 
foglalkozott a miniszteri tanácskozáson. Né
hány nnp múlva azután „félhivatalos" és „be
avatott" információk jelentek meg arról, hogy 
a téglagyárak az építkezés fellendítésére való 
tekintettel felemelték az árakat. A kormány 
erélyes akció megindítását helyezte kilátásba 
a karell ellen, a gyárosok pedig tagadásba vet
ték, hogy‘Űk karfelbe álltak volna össze. Most

Állami téglagyár alapítását 
tervezi a kormány

Kormányakció a téglakartell ellen törvényhozási intézkedések
kel és konkurenciával — A megajánlási javaslatban felhatal- 

rendeleti intézkedésekremazást kér a kormány

Tavaszi vásár
. Király uccában

Husvét előtt
olcsón vásárolhat a

üzletekben
Női ruhakelméket
Selymeket
Női tavaszi kabátot
Női ruhákat
Férfi- és Uúruhákat
Felöltőket 
Gyermekruhákat 
NŐI- és férficipőket 
Vasedény és jégszekrénye

ket
Játék- és diszmüárút 
Keztyii- és hnrlsnyaféléket 
l’uliovereket 
illatszereket
Hentesárúknt
Cukrász és péksüteménye

ket '
Kávéházi berendezéseket 
Pipákat
Üveg és porcellánokat
Az összes üzletek 7

elvben létrejött a megállapodás.
Ezekulán két kérdés vár még elintézésre: az 

egyik kérdés a fővárossal kötendő megegyezés 
akadályainak elhárítása, a másik pedig annak 
a problémának a megoldása, hogy

hol állítsák fel a vlllamoscentrálét?

Ezidőszerint az utóbbi kérdés megoldása lépett 
előtérbe.

Hermann Miksa kereskedelmi miniszter 
a leghatározottabban állást foglal az ellen 
a terv ellen, hogy a villumoscentrálét Buda

pesten állítsák fel.
A miniszter ebben az állásfoglalásában arra 
hivatkozik, hogy a villamosoentrálé csak ott 
állítható föl, ahol energiaforrás áll rendelke
zésre.

A kereskedelmi miniszter Tatára vagy Vár
palotára gondol.

Budapestnek a miniszterrel szemben hathatós 
pártfogói akadtak. Elsősorban

maga a Rlpka-párt követeli a villamosccnt- 
rálé helyéül Budapest területét,

azután a Hétfői Napló munkatársa jól infor
mált helyről azt a szenzációs értesülést sze
rezte, hogy a kormány a téglakartel áremelé
sének ellensúlyozására a konkurrencia eszkö
zéhez nyúl, amennyiben

a népjóléti minisztérium fenhatósága alatt 
téglagyár alapítását vette tervbe.

Ezzel az alapítással azonban még nem elégszik' 
ipeg a kormány;,,

a megajánlás! törvényjavaslat keretében 
felhatalmazást fog kérni a Háztól arra, 
hogy rendeleti utón intézkedhessék a tégla-

Szűcs- és szőrmeárúkat 
Ernyőket és botokat 
Órákat és ékszereket 
Ékszerutánzatokat 
Bőr- és diszmííárúkat 
Utazási cikkeket 
Férfi- és női kain \at 
Vásznak és sliónc t 
Csipkét és szalagot 
Függönyöket, ágygarnitu-

Élelmicikkeket 
Evőeszközök és borotvá

kat
Vlaszkosvászon és linó

leumot
Fűzőket 
Eátszerészeti cikkeket 
Művirágokat és disztoUa- 

kat
óráig vannak nyitva!

kartel áremelő politikájának letörésére.
Ellenzéki körökben, — míg egyrészről he- 

Jyeslísscl veszik tudomásul, ha a kormány 
erélyes intézkedéseket foganatosítana az épit- 
kezés elömozdilásáia, addig másrészt

a legnagyobb aggodalommal néznek az 
állatni téglagyár tervének megvalósítása elé. '

Kérdéses ugyanis, hogy állami adminisztráció
val vezetett téglagyár konkurenciát tudna-a 
csinálni a többi téglagyárnak és nem kell-e 
majd a próbálkozás deficitjét . súlyos milliár- 
dokkal az adózóknak megfizetni.

Kollár Vendel 
tagadja a 

másfél milliárdos 
sikkasztást

Holnap dönt a vizsgálóbíró 
a sorsa felett

A kurzusvállalatok működése körül egyre- 
másra pattannak ki a botrányok. Legújabban 
a felszámolás alatt lévő Futurába beolvadt 
vállalatnak, a Hombár Rt.-ntik az ügye ke
rült a rendőri krónikába. A felszámoló válla
lat könyveinek átvizsgálásánál kiderült, hogy 
54 vágón korpa ellennyugtája hiányzik. A 
Hombár Rt. panasszal fordult a főkapitány
sághoz, amely megindította ez ügyben a nyo
mozást. Ennek eredményeképen

letartóztatták a vállalat Kollár Vendel 
nevű volt főtisztvlselöjét,

akit tegnap délután már át is kisértek az 
ügyészség fogházába.

Vasárnap délelőtt a soros vizsgálóbíró fel
hivatta cellájából Kollár Vendelt és megkér
dezte, hogy fentartja-e a rendőrségen tett val
lomását. Kollár Vendel kijelentette, hogy val
lomását fentartja, Hangoztatja, hogy ártatlan 
és semmiféle szabálytalanságot nem köve
tett el.

A vizsgálóbíró ezután Kollárt visszavezellelle 
cellájába cs holnap hirdeti ki előtte

r letartóztatás kérdésében döntését.
Kollár Vendelt védője, dr. Mess István is 

meglátogatta, aki a beszélgetésről a következő
ket mondotta munkatársunknak:

— Csak néhány percig beszélhettem Kollár
ral. Azt mondta nekem, hogy azért tudott kor
pát nagyobb tételben eladni, mert az egyes 
tisztviselőknek járó kontingenst

Összevásárolta és aztán együtt nagyobb 
tételekben továbbította.

Hivatali működése alatt vagyont nem szerzett, 
csupán tiz hold földje van.

— Nem is tudom, milyen bizonyítékok me
rültek fel Kollár ellen, mert nz iratok csak 
most mennek át nz ügyészségre és igy azokba 
bele nem tekinthettem. A főkapitányságon 
nyert információim szerint az ügyben a rend
őrség még tovább folytatja a nyomozást.

Szovjet kereske
delmi ügynökség 
lesz Budapesten

Á Szovjetoroszországgal létesítendő kereske
delmi egyezmény ügye, amely annakidején 
élénken foglalkoztatta a politikai és gazdasági 
világot, hosszú időn át nem jutott végleges 
befejezéshez. Mikor ugyanis felmerült az 
egyezmény megkötésének terve, egyes körök 
erősen opponáltak ellene. A rendészeti hatósá
gok köréből is olyan vélemény hangzott el, 
hogy a szovjetmegbizottnk Budapesten való 
letelepedése a közrend rovására menne, mert

a kereskedelmi ügynökségek leple alatt 
tulajdonképpen propagandaközpontot ren

dezne be a szovjet.

A politikai életben is széles hullámokat vert 
fel ez a kérdés, amelyet, ugylátszott, hogy 
végleg levesznek a napirendről. Most azonban 
— mint teljesen megbízható helyről értesü
lünk —

újra felmerült a megállapodás terve.

Szovjetoroszország az ottani lezüllött munka-* 
viszonyok miatt úgyszólván kizárólag a ter
melésre szorítkozik. Nyersanyaggal ők bőven 
el vannak látva, de azt feldolgozni teljesen kép
telen. így azután az egyre fejlődő magyar 
gyáriparnak szívesen bocsájtaná át feldolgo
zásra a nyersanyagot.

Gyapjú, kén és sok más termékről lehet 
szó, azonkívül nagyobbsznbásu lővásárlá- 

sokról is.

Illetékes helyen már meg is kezdték az orrá 
vonatkozó tárgyalásokat, amelyeken részt vesz* 
nek majd a közrendészeti hatóságok képvise* 
lői is, akik elaborálumot dolgoznak ki, hogy 
a szerződés megkötése után

a Budapesten letelepülő szovjetügynökség 
működését miként kell ellenőrizni.

Az orosz delegátusoknak természetesen kizáró- 
Ing kereskedelmi tevékenységet szabad kifej* 
teni és politikai térre nem szabad elkalandoz
tok. A kikötések közé tartozik az is, hogy & 
felállítandó ügynökség keretében

a szovjet nem küldhet volt magyar állam
polgárokat,

akik a magyarországi tanácsköztársaság alatt 
szerepet játszottakj
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Húsz fiatalember hajnali 
vitája pofonokkal a budai 

Zöldfa-vendéglőben
Hajdú Ella színésznő fivére kezdte a vitát

környezetének tagjai s a háztartási személy
zet is. Valamennyien a villa kertjébe siet
tek s

ebben a pillanatban a repülőgéphői eau- 
dús, illatos virágeső zúdult a Szent Do

monkos-utca 9-es számú épületére.

Alig ocsúdott fel csodálkozásából
Ilona s környezetének tagjai, a villa 
jét, kertjét, sőt még az egyik szomszédos 
épületet is ellepte a repülőgépből 
temérdek friss, illatos rózsa.

’Á repülőgép utasat azután az ablakon 
kidugva fejüket, hangos kiáltással üd
vözölték a művésznőt, akt zsebkendő- 
lobogtatással köszönte meg a rendkívül 

ötletes virágos reggeli köszöntést.
Á repülőgép ezután a magasba emelkedve 
tovarepült, Titkos Ilona villája kertjében

Titkos pedig összeszedték és csokorba kötözték a 
tete-íeszórt virágokat.

Ezzel az érdekes és frappáns befejezéssel 
leszórt végződött a reggeli órákban Titkos Ilona 

művésznő legújabb, nagyszabású estélye.

r Vasárnap hajnalban három órakor pa
rázs botrány zajlott le Budán a Zöldfa-ven
déglőben, ahol két társaság tagjai össze
szólalkoztak azon, hogy charlestont, vagy 
magyar kesergőt játszon-e a zongorát.

Fiatal hölgyekből és férfiakból álló két 
társaság tért be tegnap este a Zöldfa-ven
déglőbe. Nagymennyiségű italt fogyasztot
tak és a jókedvük egyre fokozódott. Mind
két társaság tagjai egymásután játszatták a 
zongoristával a divatos uj zeneszámokat, 
egy fiatalember azonban később azt propo
nálta, hogy most már

liuzassanak magyar kesergőt is, mert a 
charlestont megunta.

Barátai tetszéssel fogadták az indítványt, a 
másik társaság azonban tiltakozott a „slá- 
gerváltoztatás" ellen. Ebből azután szóváltás 
keletkezeit, amely először veszekedéssé, 
majd verekedéssé fajult és a következő 
pillanatban a két társasághoz tartozó körül
belül húsz fiatalember egymásnak rontott.

Pofonok csattantak cl, ökölcsapások

Levetette magát a második eme
letről és szörnyet halt egy közis

mert építész felesége
Idegbaja kergette öngyilkosságba

r iVas’á'rnap az esti Órákban tragikus ön
gyilkosság történt a Kazinczy-utcában, 
melynek szerencsétlen fiatal áldozata 
még a helyszínen rövid percek alatt ki 
js szenvedett.

Pallós Jenő ismort építési vállalkozó. 
31 éves viruló felesége már hosszabb 
idő óta idegbetegségről panaszkodott. A 
súlyos baj erősen megviselte a fiatal
asszony szervezetét, aki szemmellátha- 
tóan búskomorságba esett. Hozzátarto
zói azonban nem tulajdonítottak na
gyobb jelentőséget az asszony betegsé
gének .melyet csak a megfeszített munka 
következményének tartottak. Pallósné 
ugyanis az utóbbi időben tevékenyen 
részt vett férje üzleti ügyeinek elintézé
sében.

Vasárnap délután Pallósné szintén 
rosszkedvűnek látszott és háromnegyed 
hat órakor megkérte férjét, hogy hagyja 
kissé magára, mert pihenni szeretne. A 
férj teljesítette felesége kívánságát és 
átment a szomszédszobába. Alig tette 
azonban be az ajtót, a fiatal asszony

Széchenyi Pál gróf repülőgép 
rőt virágesőt zúdított Titkos 

Ilona villájára
Titkos Ilona művésznő Szent Domonkos- 

utcai lakásán előkelő társaság gyűlt egybe 
a minap. A híres színésznő estélyén többek 
között jelen volt Széchenyi Pál gróf is, az 
ismert társaságbeli arisztokrata. A fiatal 
gróf a mindvégig hangulatos estély után, 
amidőn már szétoszlott a társaság, ötlet
szerűen frappáns módon fejezte be az es
télyt és fejezte ki egyben hódolatát a mű
vésznő iránt. Repülőgépről virágcsőt zúdí
tott a Szent Domonkos-utcába Titkos Ilona 
villájára.

A fiatal gróf a reggelig tarló estély után 
reggeli hét órakor egy virágkereskedésben 
két óriási kosár friss rózsát vásárolt. Az illa
tos virágot autójába helyezve, barátainak 
társaságában a mátyásföldi repülőtérre haj
tatott, ahol repülőgépet bérelt rövid ideig 
tartó használatra. A repülőgépet, — amely
nek belsejében elhelyezték a többszáz ró
zsát tartalmazó kosarat — az egyik leg
ügyesebb pilóta vezette. Az ügyes vezetésre 
azért volt szükség, mert a gróf a pilótának 
arra adott utasítást, hogy

a Szent Domonkos-utca felé repüljön 
s ott alacsonyan, száz méter magasság- 

' bán re|)Ulvc, lassított tempóban kering- 
P jen Titkos Ilona villája fölött.

X Szent Domonkos-utca fölé érve, a gróf 
iDfgpiutatla a pilótának a művésznő villá- 

zuhogtak, törött tányérok csörömpöltek 
és sörös üvegek repültek a csatatérré 

változott Zöldfában.

A verekedőkkel együtt érkezett hölgyek 
sikoltva menekültek az utcára, a többi ven
dég pedig a dulakodók közé vetette magát, 
hogy megakadályozzák a további veszedés- 
ben őket. Közel félóráig tartó közelharc 
után végre az időközben megérkezett

három rendőr segítségével sikerült 
megfékezni

az egymást elvakultan ütlegelő fiatalembe
reket. Mikor a rend már helyreállt, a 
rendőrök nyomban igazoltatták a társaság 
tagjait. Néhány tanúvallomás szerint a za
jos jeleneteket Hajdú László magántisztvi
selő — Hajdú Ellának, a kitűnő színésznő
nek fivére — kezdte, Mayer Leó és Mayer 
Jenő magántisztviselőkkel együtt. Az intéz
kedő rendőrök jelentést tettek az I. kerületi 
kapitányságon, ahol csendháboritás és bot
rányokozás miatt megindították az eljárást.

felnyitotta az utcai szoba ablakát s
hirtelen lendülettel levetette magát 
a második emeletről az utca köve

zetére.
Az irtózatos sikolyra Pallós rJenö be

rohant a szobába s mikor az ablakon 
lenézett, rémülten látta a kövezeten vér
tócsában fekvő feleségét. A tragédia 
színhelyén pillanatok alatt Óriási tömeg 
gyűlt össze. Azonnal értesítették a men
tőket, akik néhány perc alatt megérkez
tek, sok dolguk azonban már nem akadt, 
mert Pallós Jenőné

rövid vergődés után a helyszínen 
. kiszenvedett.

Még az esté folyamán rendőri bizott
ság szállt ki Pallósék lakásába, ahol 
kétségtelenül megállapították, hogy a 
szerencsétlen fiatalasszony súlyos ideg
betegsége miatt keresett a halálban 
enyhülést. Holttestét a törvényszék bonc- 
ani intézetébe szállították.

ját s a következő pillanatban már a gép 
hangos bugással, alig száz méter magasság
ban a villa fölött keringett. A szokatlanul 
alacsonyan járó repülőgép hangos bugására 
figyelmessé lett Titkos Ilona, a művésznő

táplálásn egész életére és fejlődésére kihat, akár anyatejjel, akár 
niOKteraégeHen történik. Az anyának, aki szoptat, sajat táplálkozá
séra la a legnagyobb figyelmet kell fordítania, mert gyermekének 
egészséges fejlődését csak úgy tudja biztosítani, ha már az anya
tejjel beviszi a kis emberpalánta szervezetébe a gyarapo
dáshoz nélkülözhetetlen vitaminokat és tánsókat. Az az a 
csecsemőié szoptatásának ideje olatt ügyet célszerű táplálkozására, 
örömmel lógja tapasztalni, hogy gyermekének táplálkozására, örömmel 
fogja tapasztalni, hogy gyermekének szervezete miként erősödik. Az Ismert 

ARNEA vitamintápszer 
t—1 táblácskáin, amelyet az anyait minden étkezés után elfogyaszt, fo
kozza a tejklvAlasztAst lényegesen javítja a tej minősé
gét, mert vitaminokban és tápsókban gazdaggá teszi. A Jól táplált csecsemő 
sohasem lesz se angolkóros, se csenevész, se nem marad vissza fejlődésében.

ARNEA vitamintápszer kapható mindenütt
1 doboz ára 1.30 pengő.

Aki még nem Ismerné, kérdezze meg felőle nz orvosát*

Csernoch János 
hercegprímás állapota 

rendkívül súlyos
San Remoból vasárnap aggasztó jelen** 

tés érkezett Budapestre

Fi székesfehérvári püspökség jelöltjei: 
Lépőid Antal és Vass József

Egyházi körökben vasárnap sokat be
széltek arról a kérdésről, ki legyen Pro
hászka Ottokár utódja a székesfehérvári 
püspöki székben. A kérdés gyors meg
oldásának ugyanis sok komplikációja 
van. — elsősorban a főkegyúri jog gya
korlásának szünetelése miatt. Sokan 
attól tartanak, hogy Rómában a magyar 
illetékes körök meghallgatása, illetve az 
itt kifejezett óhajtások meghallgatása 
nélkül fognak dönteni.

Ami a kérdés személyi részét illeti, 
egyelőre két név merült föl: Leopold 
Antal kanonok és Vass József neve. 
A legposszibilisebb jelölt ezidö szerint 
Leopold Antal kanonok, aki az utóbbi idő
ben egyházi vezetőkörökben sok elis
merést szerzett magának.

Arról is van szó: megürülő püspök
ségekre elsősorban a címzetes püspökök 
közül kell választani. Sokan szívesen 
látnák a székesfehérvári püspöki szék
ben Prohászka Ottokár kiváló tanítvá
nyát, Vass József népjóléti minisztert. 
Ennek azonban tulnagy ára volna:

A kereskedelmi miniszter 
szigorú hangú leirata a 

főváros tanácsához
A kereskedőket nem szabad előnyökben részesíteni 

a nemzetfenntartó parasztsággal szemben
’Á piaci kereskedők és az őstermelők' között 

hosszú idő óta elkeseredett harc dúl a vásár
csarnoki és a piaci árusítás körül. A kereske
dők a főváros tanácsánál állandóan panaszol
ták és sérelmezték azt a helyzetet, hogy vidéki 
lakosok őstermelői minőségben a főváros pia
cain és vásárcsarnokaiban élelmiszert árusíta
nak és ezzel a Budapesten adót fizető csarnoki 
és piaci kereskedőknek , ,

nagy konkurenciát okoznak. ' w
.Számos gyűlésen és számtalan memorandum
ban kérték ennek az állapotnak a megváltoz
tatását. Nemrégen a főváros tanácsa rendele
tét is bocsátott ki, melyben

a vidéki őstermelőknek csak délelőtt 11 
óráig engedte meg a pesti piacokon és 

csarnokokban az árusítást.

Vass József népjóléti miniszternek 
a politikai szereplést kellene felál

doznia,
amivel szemben viszont nagy egyházi 
karrier lehetősége nyílnék meg számára.

A vasárnapi nap folyamán egyébként 
nagy aggodalomra szolgáltatott okot ' 
egy San-Remoból érkezett jelentés, 
amely szerint Csernoch János her
cegprímás állapota rendkívül sú

lyos.

’Á hercegprim’ás mellett tartózkodik 
Emszt Sándor, prelátus, országgyűlési 
képviselő, aki Csernoch János betegsége 
alatt fentartja az összeköttetést San-. 
Remo és Esztergom között. A herceg
prímás május hó végéig marad San- 
Remoban, akkor pedig — ha állapota 
megengedi —'visszatér MagyatűMiáfíra. 
A betegség súlyosabbra fordulása kö
vetkeztében több vezető egyházi férfin 
utazik ki a legközelebbi napokban a her
cegprímáshoz San-Remoba.

A környékbeli községek’ nagyon felzudultak' 
a fővárosi tanács határozata cilen és együttes

felterjesztéssel fordullak a kereskedelmi 
miniszterhez,

akit arra k'érlek, hogy utasítsa a főváros ta
nácsát a rójuk nézve sérelmes intézkedés visz- 
szavonására.

Hermáim Miksa kereskedelmi miniszter a 
községek felterjesztése következtében szom
baton

rendkívül szigorú hangú leiratot intézett a 1 
főváros tanácsához

s abban inagyarázallélclre szólítja fe) a taná
csol. A miniszter három pontra kér sürgős vá
laszt a tanácstól, és pedig:

1. hogyan véli összccgycztcthelönck a fővá
ros tanácsa a kereskedelmi szabadság és az 
egyenlő elbánás elvével azt a rendelkezési, 
amely az élelmiszerpiacokon

a kereskedőknek több Jogot biztosit, mint 
az őstermelőknek,

2. magyarázza meg a főváros tanácsa — az
zal a kétségbevonhatatlan ténnyel szemben, 
hogy az őstermelők árusítási idejének kitolása 
már a nagyobb kínálati lehetőség folytán is 
csak’ hasznára lehet a fogyasztóközönségnek —,

mire alapítja azt az állítását,
hogy az esetben, ha ugy az őstermelőkre, mint 
a kereskedőkre nézve azonos árusítási időtar
tam állapíttatnék meg, a fogyaszlóközönség ér
dekei szenvednének: csorbát,

3. ha helytálló lenne az az érv, hogy a pia
cokon 11 órán túl csak elvétve akad vásárló, 
miért csak az őstermelőket fosztja meg a ta
nács az árusítás lehetőségétől s miért nem fo
ganatosít ilyen intézkedéseket a piaci kereske
dőkkel szemben is.

Végső konzckvenciájaképcn a kereskedelmi 
miniszter közli a főváros tanácsával, hogy nem 
szabad egyik társadalmi osztályt előnyben ré
szesíteni a másikkal szemben, különösen a’-kor 
nem, amikor a sérelmet szenvedő réteg a nem* 
zetfentartó, parasztság.
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Véletlen baleset, 
amely egy borzal
mas öngyilkosság
ra derített fényt

Ml történt Oskvarek Józseffel 1
Rendkívül rejtélyes és különös haláleset 

tartja Állandó izgalomban hetek óta a Vas
kapu-utcát és környékét. Körülbelül tíz 
nappal ezelőtt lörlént, hogy Oskvarek Jó
zsef gépgyári munkást, aki a Vaskapu-utca 
40. szám Hinti lakott, holtan hozták haza a 
gyárból, ahol dolgozott:

az egyik hatalmas gép valósággal le
szelte a fejét

s a szerencsétlen ember holtan maradt ott 
a gép mellett. Véletlen üzemi balesetnek 
tekintették a halálesetet.

Néhány nappal halála után Oskvarek 
hozzátartozóihoz

furcsa hírek érkeztek Oskvarek József 
haláláról.

A munkás kollégái közül, akik szemtanúi 
voltak a balesetnek, határozottan állították, 
hogy nem véletlen baleset áldozata lett a 
szerencsétlen ember, hanem

az Öngyilkosságnak egészen különös 
módját választotta: az egyik gépbe ve
tette magát a a gép szétroncsolta fejét.

Oskvarek halála előtt hetekkel említést is 
lett barátai és munkatársai előtt, hogy igy 
fog megválni az élettől, de senki sem vette 
ezt komolyan s amikor a halálos baleset 
megtörtént, senki sem gondolt arra, hogy 
Oskvarek tulajdonképpen valóra váltotta 
Ígéretét. Oskvarek azt hangoztatta, amikor 
öngyilkosságát említette, hogy,

!j . ellenségei kergetik öngyilkosságba.
Á hozzátartozók most

a rendőrséghez fordulnak,
hogy világosságot derítsenek a rejtélyes ha
lálesetre s állapítsa meg a titokzatos allén
kéi.

Megszökött a soproni {egyházból 
egy veszedelmes cigány-íegyenc, 

a kaposvári leányok réme
Négy hónap hiányzott csak a szabaduláshoz, 

mikor megszökött
Vasárnap reggel távirat érkezeit a főka

pitányságra, amelyben a soproni rendőrség 
egy veszedelmes fegyenc szökéséről számol 
be.

A soproni (egyházban töltötte két és fél
évi fegyházbüntetését Kalányos-Hcre Antal 
25 éves cigány napszámos, aki

bestiális bűncselekmények miatt kapta 
súlyos büntetését.

Két észtedével ezelőtt ugyanis a kaposvár- 
kömyéki falvak lakosságát rémületben tar
totta egy ismeretlen cigánylegény, aki meg
támadta az utón járó fiatal leányokat és 
erőszakoskodott velük. Egymásután érkez
tek a feljelentések a csendőrőnsökre, mire 
valóságos

hajtóvadáozatot rendeztek a vad cigány
legény után.

akit azután Kaposvár határában a személv- 
leirás alapján tényleg el is fogták. Ekkor 
megállapították a cigányok, hogy Kalányos-

Ilere Antal a neve, talányost a bíróság 

kétrendbeli erőszakos nemi közösülés 
miatt két és félévre Ítélte, 

amelynek kitöltése végett a soproni (egy
házba szállították. Kalányos a (egyházban 
jól viselte magát és az utóbbi időben mun
kára is kiengedték. Ez év augusztusában, 
tehát négy hónap múlva szabadult volna a 
szabad élethez szokott cigánylegény, azon
ban állandóan korábbi szabaduláson törte 
fejét. Néhány nappal ezelőtt

a Sopron határában elterülő kis erdő
ben dolgozott

több rabtársával együtt.
Munka közben elbújt a fák között és egy 

észrevétlen pillanatban megszökött. A fegy- 
örök átkutatták az erdőt és a város hatá- 
rát, azonban sehol sem akadtak nyomára. 
A (egyház igazgatóságának jelentése alap
ján a soproni rendőrség körözőlevelet adott 
ki ellene.

Ingyen temetést kapott 
Karátsonyi grófék rokona, 

aki a szegényházban halt meg

r1 rí 0

W Nincs énnekem 
(i -'' semmi bajom 

n/Palma
van a sarkamon 

Vígan járom a világot 
Nem

ismerek fáradságot

A rákoskeresztúri temetőben az ingyenteme- 
lések egyszerű szertartásával helyezték örök 
nyugalomra Stáb Mihály szegényházi ápoltat, 
akinek édesanyját — évekkel ezelőtt — nagy 
temetési pompával temettette el a közben szin
tén elhalt Karátsonyi Guidó gróf,

a szegényházban elhunyt 79 éves Stáb Mi
hálynak nagybátyja.

Stáb Mihály, mielőtt a szegényházba került, 
éveken át közös háztartásban élt özvegy Hegyi 
Ferencné magánzónővel a Dob-utca 8-1. számú 
ház egyik második emeleti lakásában, özv. 
Hegyiné a következőképpen panaszolta el Stáb 
Mihály ingyenes temetésének előzményeit:

— A megboldogult Stáb Mihály, akit évtize
dek óta ismertem,

anyai ágról rokona a Karátsonyi grófok
nak. Az elhunyt Karátsonyi Guidó gróf 

Stábnak nagybátyja volt.
G ti idő gtőfot Stáb több ízben meglátogatta a 
Karátsonyi-palotában. A gróf szegénysorsu ro
konát támogatta, ruhát és pénzt adott neki. 
Amidőn Stáb Mihály édesanyja elhunyt, a gróf 
maga gondoskodott a temetésről. Később meg
halt Karátsonyi Guidó gróf s a Karátsonyi-fiuk,

Karátsonyi Jenő gróf, a budai Vérmezőn 
lévő híres Karátqpnyi-palota ura éa a sze- 
génsysorsu rokon között megszakadt min

den érintkezés.

Stáb Mihály ezután már csak nagyritkán láto
gatta meg grófi rokonait;

utótjára ezelőtt öt évvel járt a Karátoonyi- 
palotában, ahol kisebb összeget kapott tá

mogatásképpen Karátsonyi Jenő gróftól.
— Stáb Mihály, aki utőfjára a Wörner-gyár- 

ban dolgozott, nagy nélkülözések között élt, 
megöregedett, elgyengült, a szegényházba ke
rült.

öt éven át volt szegényházi ápolt,
— A 79 éves ember most a szegényházban 

meghalt Halála után
a szegényház gondnoki hivatala telefónon 
felhívta a Karátsonyl-palotát, hogy Kará- 

tsouyl gróffal közöljék a halálhírt.
Karátsonyi Jenő gróf a birtokán van, hangzott 
a grófi palota titkárságának a telefónválasza; 
a további érdeklődésre pedig a portás kijelen
tette, hogy Stáb Mihály nevű rokonról nem 
tud.

— Ezután — fejezi be elbeszélését Hegyi 
Ferencné — nem volt más hátra:

Stáb Mihályt, Karátsonyi grőfék rokonát, 
a főváros Ingyen temette eL

Most levélben küldünk majd értesítést Rará- 
tsoaiyi grőféknak a szegény öreg rokon clhuny- 
táról.

Román Kálmán.

hogy erre a célra nyolc tonnányi papirt 
használtak el. A bevonulás óriási feltűnést 
keltett. Száznál több autó dübörgőit végig 
az utcákon az elefántok, oroszlánok és más 
vadállatok tömegével megrakodva, 20 ko- 
csiban az artisták utaztak, 10 pedig a ru
határt cs más kellékeket szállította. A cir
kuszt a Neue Autohalle csarnokában rcn" 
deziék be, ahol

hatezer néző számára van hely.
A közönség sűrűn látogatta a cirkuszt, 
amely kitűnő artistaszámokat produkált 
Itt lépett fel a Budapesten is ismert japán 
Hirukawa-csoport, azonkívül a világhírű 
Wege/mann-légtornász trupp. A cirkusz 
stárja azonban Gertrud Blum volt, aki 
nyolcvan főből álló görlcsoport élén tán
colt, valamint Miss IWry, egy kiváló ameri
kai műlovarnő.

A két star. aki havonta 300—300 millió 
korona gázsit kapott,

egyik előkelő berlini szállóban bérelt lakosz
tályt csakhamar az nranyifjuság és a varieté 
habitiiék érdeklődésének központjába került és

a legelőkelőbb urak társaságában mutat* 
koztak.

Gertrud Blumnak és Miss Marynek állandó 
ünneplésben volt része és estéről estére nem
csak tisztelőik, hanem a cirkuszt megtöltő kő. 
zönség tapsvihara fogadta őket. Annál nagyobb 
volt azután a meglepetés, mikor

egyik estén hiába várták az öltözőbe a 
starokat.

Az előadás ideje már veszedelmesen közele
dett, azonban még műidig nem jelentkeztek, 
mire maga Sarassoni sietett a szállóban lévő 
lakásukra, de ott nem találta meg őket. A sze
mélyzet is csak azt a felvilágosítást adhatta, 
hogy néhány órává ezelőtt

autóra ültek két ur társaságában.
azzal, hogy rövid autóturára mennek. Miss 
Möryt és Gertrud Blumot gyakrabban látták 
ennek a két urnák a társaságában, akikről 

a stárok azt mondták, hogy magyar grófok.
Mikor azután a két start a legszorgosabb ku
tatás után sem sikerült előkeriteni, a cirkusz 
közönségének bejelentették, hogy kisebb

autóbaleset érte őket.
amelynek'1 következtében le kellett mondaniok’ 
a fellépésről.

A két primadonna különös eltűnése érthető 
izgalmat okoz a cirkusz vezetőségének, mert 
a berlini szereplés után Dortmundba mennek, 
ahol a bemutatkozásnál hiányát érzik majd a 
legjobban vonzó számoknak. Sarassoniék most 
a berlini rendőrség utján igyekeznek nyomára 
jutni az eltűnteknek. Mivel a szálló személy
zete szerint két állítólagos magyar gróffal in
dultak el autón,

a nyomozás Budapestre la kiterjed
és itt keresik Miss Möryt és Gertrud Blumot, 
bár a különös hirt és a „magyar grófok" sze
repét óvatossággal kell fogadni.

Sági Pál-

Nagyban javítja az idegrendszer 
tevékenységét a Mohai Ágnes víz

Budapesten keresik a berlini Sa
rassoni cirkusz két primadonná
ját, akik állítólagos magyar gró

fokkal tűntek el egy autóturán

sósrorszisz
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DIÁIVÁ KRÉM 
hu svéti aján dókul 
a 1egnagyobb örömöt 

szerzik

Budapesti 
Nemzetközi Vásár 
1927 április 80-tól május 9-ig

Vizumkedvezmények 

50% utazási kedvezmény 
ai Összes belföldi vusutaken és bálikén 

25-50° /o-m kedveimén) 15 európai 
illám vásott és hajözöst vállalatánál

KiAUftAknnk éa látogatóknak fclvnágoattáJd nyújtanak 
• Váadrirodm Bndapeat, V., Alkotmány ucca a ta. 
(Telctóo. 04-01) valamint a bel- és külföld minden 

városában működő
Ib. képviseletek.

Egy elegáns berlini szálló előtt ültek gépkocsiba 
a starok és azóta nyomuk veszett

Az európai Jnetropólisokban dolgozó ar
tisták között néhány nap óta egy rendkívül 
különös eltűnés híre terjedt el, amely elér
kezett Budapestre is. Az eltűnés annál in
kább is érdekes, mert bizonyos magyar vo
natkozásokkal is rendelkezik.

Néhány nappal ezelőtt Berlinbe érkezett 
a világ legnagyobb artista-truppja, a Saras- 
soni-cirkusz. amely az emlékezetes Bar-

num-cirkuszt is túlszárnyalja méretekben.
A monstre cirkusz 130 antóval vonult 

be Berlinbe.
Érkezését világhír és óriási reklám előzte 
meg. A berlini utcákon ingyen kiosztottak 
600.000 kötet regényt, amely Sarassoni dél
amerikai utazásairól szólt, azonkívül több
millió plakáttal és röpcédulával árasztották 
el Berlint. A reklám nagyságát jellemzi,

Hordjon előbb
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Letartóztatták egy 
két éve elkövetett 
gyilkosság tettesét
A gyilkos földműves legény két évig buj

kált az Esztergom melletti pusztákon

ifi®
[I

Miskolc, április 10.
T Vasárnap délelőtt Miskolcon elfogták 
'Ikrajgyik József földmivest, aki két évvel 
jezelött

gyilkosságot követett el
és azóta a legszorgosabb kutatás ellenére 
nyomtalanul eltűnt.

Ikrajgyik József Horák János földmives- 
gazda leányának udvarolt, aki azonban hosz- 
szabb ismeretség után elhidegült a legény
től és máshoz ment férjhez. A lakodalom al
kalmával Ikrajgyik odaosont Horák János 
házához és

bosszúból belelőtt a nagyban vlgadozó

Szentgáhly Antal, a közmunkatanács 
volt alelnöke és Thomka Emil volt 
államtitkár barlang-vásárcsarnokot 
akarnak építeni a Gellért-hegyben
Legközelebb foglalkozik a fantasztikus ötlettel a főváros tanácsa

Alig van Budapesten olyan ember, akinek ne 
lett volna, vagy ne lenne valami terve az öreg 
Gellértheggyel. A legkülönfélébb ötleteket ve-

Ujabban két ismert, előkelő ur dolgozott ki 
fantasztikus ötletet a Gellértheggyel kapcsolat
ban és tervük komolyan foglalkoztatja a fő
város illetékes köreit. Szentgáhhj Antal mér
nök, ‘ a közmunkatanács volt alelnöke és 
Thomka Emil volt államtitkár közös beadványt 
intéztek a főváros tanácsához s abban részle
tesen előadták, hogy

a Gellérthegy belsejében vásárcsarnokot akar
nak építeni.

'A két előkelő ur úgy tervezi az ötletet meg
valósítani, hogy a Gellérthegy tabáni, vagy 
a Duna felé néző oldalán egy

hatalmas barlangot fúrnának,

ami a csarnok' helyiségéül szolgálna. A bar
lang kifurása — szerintük — sokkal kevesebb 
költségbe kerülne, mint egy uj csarnok építése 

lakodalmas nép közé.

A golyó Búza István földmivest érte, aki 
a helyszínen nyomban meghalt. A gyilkos a 
merénylet után elmenekült és két éven ke
resztül Esztergom környékén a pusztákon 
bujkált. -A rendőrség minden kutatása és 
nyomozása eredménytelen maradt, nem 
tudták kézre keríteni a gyilkos legényt, aki 
— úgy látszik — azt hitte, hogy a hatósá
gok már elfelejtették merényletét és abba 
hagyta a bujkálást és bement Miskolcra.

A rendőrség azonban felismerte Ikrajgyi- 
kot és vasárnap délelőtt letartóztatta és az 
ügyészségre szállította a két évvel ezelőtti 
gyilkosság elkövetőjét.

és a fentartási költségek' is lényegesen kisebbek 
lennének. Szentgáhly és Thomka beadványuk
hoz részletes műszaki terveket és leírásokat 
mellékellek. A barlang-vásárcsarnokot a fő
várossal együtt akarják megvalósítani, de az 
ötlet tulajdonjogát minden körülmények kö
zölt maguknak tartják fenn.

A rendkívül érdekes, de egyben fantasztikus 
tervvel elsősorban Vájná Ede közélelmezési ta
nácsnok foglalkozott, aki munkatársunk ér
deklődésére kijelentette, hogy érdemben csak 
akkor foglal állást, ha majd a műszaki ható
ságok a terv keresztülvitelére nézve nyilatkoz
nak. Jelenleg a városrendezési ügyosztályon 
Rumbach Dezső tanácsnok foglalkozik a kér
déssel. Ezen a héten a főváros bányamérnökei 
helyszíni vizsgálatok alapján azt igyekeznek 
megállapítani, vágjon a csarnok részére szük
séges barlangfurás

nem vcszélycz(ctné-c a hegy szilárdságát 
s nem lenne-e káros hatással a gyógy 

forrásokra.

NE NÉZZEN seJOBBRA.seBALRA
ha dlvatogan és olcsón akar öltözködni hanem menjen egyenesen

TESTVÉBEK^g

Tizennégy magyar táncmester 
küzd a világbajnokságért a pá
rizsi nemzetközi táncversenyen

A világsajtó nap-nap után hasábos cikkek
ben foglalkozik a nizzai nemzetközi táncver
sennyel, amely most folyik. Ez a verseny azon
ban csak szerény bevezetője annak a nemzet
közi versenynek, amely május huszonhetedé 
kén veszi kezdetét Párizsban.

A versenyen, amelyet az Unión Interhatlo- 
nale de Coreographiqe és a Főderation de 
Dance — a tánctanárok két világszervezete ren
dez, résztvesznek a világ összes nemzetei. An
gol, amerikai, spanyol, német, török, svéd, 
holland, osztrák ,néger, arab, japán és orosz 
táncfenomének mérik össze az erejüket. A ma
gyar tárctanári kar is jelentős számmal képvi
selteti magái.

Tizennégyen jelentkeztek részvételre Sa-

Szerdán tárgyalja a 
statáríális bíróság

Szántó Zoltán és
H se s f s«s * mtársainak ügyet

A nemrégiben letartóztatott Szántó Zol
tán volt népbiztos és 52 bűntársa ügyében, 
mint ismeretes, az ügyészség a statáríális el
járás szabályai szerint folytatta le lázadás 
címén a gyanúsítottak ellen a nyomozást. 
Miskolczy Ágoston ügyészségi alelnök, akit 
időközben ítélőtáblái bírónak neveztek ki, 
két héten át egyenként kihallgatta a kom
munista foglyokat, akik most is a kihallga

KOCH ruhaáruhúzóba

Bpest, Káruly-körúti
Tavaszi divatujdonsftgaink x 

ÖLTÖNY divatos chcviot _
,, angol Wippkord_
,, kék és fekete Twill 

FELÖLTŐ átmeneti_ ___ __
,, angol Double __
„ «Baldvin» Ooible Wipoccrd — I’

Kizárólagos készpénz vásárlásunk 
azon kiváltságos nelyzetbe juttat 
bennünket, hogy meglepő olosó 
árban elsőrendű minőségeket 
nyújtunk vevőinknek.

Az árnk minden durabon láthatóan fel
tüntetve I TulkUvetelés kizárva!

pblr Imrénél, aki a magyar csoport veze
tője lesz.

A párizsi Apolló színház színpadán lesz a 
lánc, a nemzetközi zsűri és a meghívott kö
zönség pedig a nézőtéren ül majd. Május hu- 
szonhetedikén kezdődik a verseny és kilenc 
napig tart, reggel nyolctól déli tizenkettőig. A 
versenyzők két csoportra oszlanak: amatő
rökre és profikra. Az eddigi benevezések száma 
után ítélve, naponta körülbelül ötven pár jele
nik meg a zsűri előtt, amelynek tagjait min
dennap sorsolás alján jelölik ki. így azután 
közel

ötszáz táncospár között dől cl majd a 
verseny.

tás során a legnagyobb cinizmussal kom
munistáknak vallották magukat s beismer
ték, hogy a kommunista célok érdekében 
akartak propagandát kifejteni.

Az ügyészség a kommunista foglyokkal 
szemben a nyomozási befejezte s szomba
ton Töreky Géza dr. kúriai bíróhoz, a bün
tető törvényszék elnökéhez azzal terjesz
tette föl az iratokat, hogy

és
Női stürke '
éidrapeqtjB 
nánios cinó B S®
fasarokkal YWf P.

>n».nr.“_> ■ irokwCraeJL n
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a rögtönitélő bíróság a törvény értel
mében azonnal tűzze ki a főtárgyalúst.
A II él fői Napló értesülése szerint a rög

tönitélő bíróság Töreky Géza dr. elnök és 
négy szavazóbiró tanácsában

szerdán reggel 9 órakor kezdi meg a 
főtárgyalást.

Az 52 gyanusitott közül tizenheten kerülnek 
a statáríális bíróság elé. A statáríális bíró
ságnak három nap alatt kell a tárgyalást be
fejeznie és ítélkeznie, ellenkező esetben, a 
törvény értelmében a rendes bíróság elé 
kell utalnia az ügyet. Tekintettel arra, hogy 

tizenhét vádlottról van szó,

akiknek a védekezése esetleg hosszabb időt 
vesz igénybe, könnyen lehetséges, hogy a 
rögtönitélő bíróság .? nap alatt a főtárgya
lást befejezni nem tudja s igy illetékessé
gét leszállítva,

szakblrósághoz utalja az ügyet tárgya
lás végett.

Mint értesülünk, nagyobb külföldi lapok 
értesítést küldtek a vádlottak védőinek, 
amelyben arra kérik őket, hogy a főtárgya
lásra kiküldendő tudósítóik számára bizto
sítsanak helyet.

A statáríális bíróság a főtárgyalást a nagy* 
esküdtszéki teremben tartja meg.
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IIIREK
— Hegedűs Lóránt nz olasz-magyar ha

jrát! szeríődíísröl, amelyben Kossuth telke, 
jelent meg. A református ifjúsági egyesüle
tek országos konferenciája során vasárnap 
este a r/gi köpviselöházban elöadóeslélyt 
volt, amelyen több művészi és zenei szám 
után Hegedűs Lóránt volt pénzügyminiszter 
tartott nagy beszédet. Kifejtette, hogy Ma
gyarországot csak a nagy protestáns álla
mokkal való szolidaritás mentheti ki nyo
morúságos helyzetéből. Elmondotta, hogy 
Olaszországot Kossuth Lajos emléke kap
csolja Magyarországhoz. A most létrejött 
olasz-magyar barátsági szerződésben Kos
suth lelke jelent meg. Az olasz barátság 
egyúttal angol orientációt is jelent, mert hi
szen Olaszország, mint tengerparti állam, 
'semmiféle diplomáciai lépést nem vihet ke
resztül Anglia nélkül. Ezután beszédet in
tézett az egybcgviilt ifjakhoz, hogy tartsa
nak ki a kálvinizmus eszméi mellett. A 
nagyhatású beszéd után dr. Holla Antal, a 
Pesti Hírlap munkatársa tartóit hosszas 
tapssal fogadott előadást Sajtó és társada
lom cimen.

— A Magyar Tőzsde Club közgyűlése. A Ma
gyar Tőzsde Clul) vasárnap délben tartotta 
ezévi rendes közgyűlését a cliiblagok nagy
számú részvételével. l)r. Paupera Ferenc, n 
club elnöke megnyitó beszédében rámutatott 
azokra az eredményekre, amelyeket a club há
roméves fennállása óla elért. Kreutzer Jenő, a 
Hazai Bank igazgatójának felszólalása után a 
közgyűlés elfogadta n zárószámadásoknt és 
előirányzatot, dr. Hakovszky István elnöklete 
alatt pedig megejtették a választásokat, melyek
nek eredményeként újból egyhangúlag és nagy 
lelkesedéssel megválasztották elnöknek dr. 
Paupera Ferencet, társelnököknek Frey Kál
mán, dr. Stein Emil és Bettelhcim Mórt, az al
elnöki testületbe uj tagokul Nagy Andort és 
Halász Lajost, főtitkárul újból Goda Gézát,, 
háznagyoknak Nágcl Pált és Taubner Vilmost, 
gazdáknak l'chér Dezső, Olllik Tihamér és 
Mcstitz Lajos, ügyésznek dr. Zoltán Gyulát, 
jegyzőnek Bán Tibort. Az igazgatóság uj tag
jai lettek: Alapi Béla, Bíró Gyula, Biichler 
Bertalan. Frledlrinder Emil. Guth Samu és 
Verő Arnold. Haknuszky István ezután nagy
hatású beszédben iktatta be elnöki székébe 
Pauperát. Frey Kálmán felszólalása után dr. 
Paupera elnök indítványára lVcísz Fülöpöt és 
Ernyei Károlyt a club tiszteletbeli tagjává vá
lasztották.

— Paulay Erzsi Moszkvába utazott. Két
hetes budapesti tartózkodás után Paulay 
Erzsi, a Nemzeti Színház volt művésznője 
férjével, Ccrulti Vidor nagykövettel, va
sárnap délután elutazott a fővárosból. Ce- 
rulti Viclort ugyanis még a múlt év őszén 
moszkvai követté nevezték ki és most állo
máshelyére kellelt utaznia. Paulay Erzsi 
férjével a múlt év őszén utazott el Pék ing
ből Rómába, ahol Ccrulti lovag szabadság
idejét töltötte. Néhány héttel ezelőtt itt 
kapták meg az értesítés, hogy április köze
pén Moszkvában kell lenniük. Paulay Erzsi 
erre két héttel ezelőtt Budapestre jött, hogy 
édesanyjától: özv. Paulay Edénélől és roko
naitól elbúcsúzzék. Paulay Erzsi a legna
gyobb titokban, teljes inkognitóban jött Bu
dapestre és in-tartózkodásáról csak legköze
lebbi hozzátartozói tudtak. Paulay Erzsi 
pesti tartózkodását egv kellemetlen értesítés 
zavarta meg. Rómából ugyanis ládákba 
rakva előre clküldötték Moszkvába beren
dezéseiket és értéktárgyaikat. .1.* egyik lá
dát a vasúton ismeretlen tettesek fel feszi
tették és nagyértékn eziistnemücket elemei
tek. Pénteken Paulay Erzsi táviratot kapott 
férjétől, hogy szombaton ö is Pestre érkezik 
és innen Moszkvába utaznak. Cerutli lovag 
szombat este meg is érkezett és özvegy 
Paulayné Bécsi-utcai lakásán szállt meg. 
(Vasárnap délben azután a bécsi gyors már 
robogoll is velük a rejtelmes, vörös Moszkva 
felé . ..

— Mcgmérgczle inngát a Schwartzer* 
szanatóriumban egy ápolónő, mert megdor
gálták. A kékgolyó-utcai Se hurart zer-S7.i\na- 
tóriumban nagymennyiségű vcronállal meg
mérgezte magát tegnap este Mikeres Kata
lin 30 éves ápolónő. Mikeres Katalin már 
hosszabb idő óta teljesít szolgálatot a szana
tóriumban. ahol meg voltak elégedve mun
kájával. Tegnap azonban állítólag alaptalanul 
megdorgálta az egyik orvos. A szorgalmas 
ápolónőt annyira clkescrilellc a dorgálás, 
hogy öngyilkosságra szánta cl magái. Az 
esti órákban vcronállal megmérgezte magát. 
Kolléganői végzetes teltél csakhamar észre
vették, mire a szanatórium orvosa első se
gélyben részesítette és a gyorsan előhívott 
mentők súlyos állapotban a Rókus-kórliázba 
pzállitotlák az érzékeny ápolónői.

— Halálozás. F. hó 8-án a társadalom szé
les i elegeinek részvétele mellett helyezték 
vxok nyugalomra a Fomciérenek — Kolozsvárt, 
lizlcti utón hivatásának teljesítése közben tra
gikus hirtelenséggel elhunyt igazgatóját. Ja- 
• obi Fülöpöt, akiben a biztosító szakma köz- 
ionért, általánosan megbecsült, markáns egyé
nisége szállott sírba. A* temetésen megjelent 
Hibán/ Mór kormányfötiMiácsos, vezérigazgató 
is Enycdy Béni igazgatósági tag vezetése mel
lett n Fontiére központi és vidéki tisztviselő
kara, a Biztosító Intézetek Országos Szövetsége 
pedig küldöltségilog. Gergely Tódor elnök, Hei
nét Mihály nlclnök és dr. Kutassi Elemér igaz
gatóval képvi*'llclle magút.

— A hirdetés. l.» évi kényszerszünet után 
április elején újból megjelent ti Hirdetésszcrzö 
Tisztviselők Egyesületének hivatalos lapja: a 
Hirdetés. A kitűnő szaklapot Löwingei Vil- 
(nos jzcrkculi.

Revolverrel fogadta 
a detektiveket egy ve
szedelmes betörő, aki ki
fosztotta több vendéglő 

élelmiszerraktárát
Pezsgősüvegek a revolveres betörő tanyáján

A főkapitányság detektivjeinek hosszas 
nyomozás után mára sikerült ártalmatlanná 
tenni egy veszedelmes betörőt, aki az utóbbi 
időben sorra fosztogatta a nagyobb fővárosi 
éttermeket.

A rendőrségen számos nagy étterem tu
lajdonosa, igy többek között az Erzsébet- 
köruti Póscli és az Ország/ióz-étterem tu
lajdonosa feljelentést tett, amelyben előad
ták, hogy éjszaka ismeretlen tettes behatolt 
a raktárba és onnan nagymennyiségű élel
miszert és csemegeárul, valamint drága bo
rokat és pezsgőket vitt cl. A megindított 
nyomozás során a Pettendy deteklivcsoport 
csakhamar megállapította, hogy a tettes az 
ismert Horváth Gyula álkulcsos betörővel 
azonos, aki nemrégiben szabadult a /egy
házból. Ezen a nyomon elindulva csakha
mar megtalálták a betörő búvóhelyét és el
határozták, hogy vasárnap hajnalban rajta
ütésszerűen meglepik a veszedelmes és min
denre elszánt Horváth Gyulát.

A detektívek a kora hajnali órákban óva
tosan bekerítették az angyalföldi Kerekes
utcában lévő belörőtanyát, majd adott jelre 
benyomultak az épületbe és váltakkal fel- 
feszitetlék az erősen lezárt ajtót. Alig, hogy 
az első dclektiv behatolt a lakásba,

szembetalálta magát Horváthtal, aki

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet 
vasárnapi jelentése szerint borult, enyhe 
idu várható, sok helyütt csővel, később 
hősülyedés valószínű.

— A budapesti melhodista egyház ünnepe. 
Vasárnap délelőtt meghitt ünnepség folyt le a 
budapesti püspöki melhodista egyház felső- 
erdösori imaházában. A nagyszámban megje
leni hívek előtt a vasárnap délelőtti istentisz
telet ulán dr. Thomas Nicholson amerikai 
melhodista püspök, — aki ciirópai körútja so
rán most Budapestre érkezeit, — angol nyelvű 
előadást tartott, amelyet németül tolmácsoltak. 
A hitről s o vallásosságról beszélt az érdekes 
fejű, egyszerű fckeleruhás amerikai püspök. 
Hallottam — mondotta többek közt beszédé
ben — hogy Magyarországon az utóbbi években 
az emberek ezrei lettek öngyilkossá. Ezt meg 
tudom érteni, ha figyelembe veszem, hogy meny
nyit szenvedett ez az ország és mily szenvedé
seken ment keresztül a lakosság. Az öngyil
kosságot azonban még sem szabadott volna cl- 
követniük a szerencsétlen embereknek. Meg 
kellett volna térniük, meg kelleti volna talál- 
niok az Istenhez vezető utat s az Istenben való 
Ilit és remény visszaadhatta volna őket az élet 
számára. A püspök nagyhatású beszcéde után 
a melhodista egyház épületének kapualjában 
leleplezték Nast I'annynak, az amerikai (cinci- 
naltii) melhodista egyház főnöknöjének arcké
pével diszitelt emléktáblát. Déélutón Nicholson 
püspök neje, a melhodista női missziósmunka 
elnöknője tartott előadást külföldi tapasztala
tairól.

— A Petőfi-Társaság illése. Vasárnap dél
elölt a Peiőli-Társaság felolvasóülést tartott. 
Pékár Gyula elnöki megnyitójában Vajda Já
nosról és Prohászka Ottókárról mondott cm- 
lékbeszédet. Lampértli Géza főtitkári jelentése 
ulán Korodu Pál olvasta fel Vajda Jánosról irt 
értekezését, majd Hcttyey Aranka, a Nemzeti 
Színház művésznője szavalt Vajda-verseket. 
Ezután Pctry Mór és Barthos Tivadar olvastak 
fel müveikből.

— Megszüntetett
szék Mé/ics-lanácsa ,...............
Pallavtcini Hyppolil őrgróf sajtópöre, 
nek vádlottja Falus Ferenc hírlapíró volt, aki 
nyilatkozatot telt, ......
hogy cikkének adatai félreértésen alapszanak 
és sajnálkozását fejezi ki, hogy nz inkriminált 
közleményt megírta. A sértett jogi képviselője 
a nyilatkozatot elégtételadásként elfogadta.

eljárás. A büntetőtörvény
eié pénteken került Csáky 

............................. amely*

amelyben megállapítja,

revolvert szegzett feléje.
Azonban még mielőtt ideje lett volna elsütni 

a fegyvert, az egyik detektív fel ragad ott egy 
széket és teljes erejével hozzávágta, majd rá-
vetette magát és igy igyekezett ártalmatlanná 
tenni a revolveres betörőt. A következő pilla
natban már

összeölclkezve birkóztak mindketten a 
földön.

Horváth közben igyekezett a kezéből kiütött 
revolverét megkaparitani. Közben megérkezett 
a többi detektív is, rávetették magukat. Rövid 
dulakodás után megkötözték a betörőt és nyom
ban

házkutatást tartottak a lakásban,
ahol nagymennyiségű bort és pezsgőt találtak'. 

Horváth Gyulát előállították a főkapitány
ságra, ahol nyomban megkezdték kihallgatá
sát. Horváth beismerte, hogy az utóbbi időben

hét fővárosi étterem és kávéház élelmi
szerraktárába tört be,

ahonnan nagymennyiségű élelmiszert lopottéi. 
Kihallgatása után a többszörösen rovottmultu, 
álkulcsos betörőt

letartóztatták

és intézkedés történt az ügyészségi fogházba 
való szállításáról. A rendőrségen nyomozást 
indítottak az orgazdák felkutatására is.

— Szocialista gyűlések. A szociáldemokrata
párt vasárnap nagyobbarányu politikai ágitá- 
ciót indított meg. Délelőtt VilO órakor Buda
fokon volt taggyűlés, amelyen az előadó Csil
lag Ferenc volt. Délután 3 órakor a Selmeci- 
uton „Nők-napja" ünnepélyt tartottak, ame
lyen az ünnepi beszédet Brcsztovszky Vilma 
és Szakasits Árpád tartották. Délután */s4 óra
kor Rákospalolán beszámológyülés volt, ame
lyen a politikai és gazdasági helyzetei, vala
mint a fővárosi községpclitikai kérdéseket 
Várnai Dániel községi képviselő és Csillag 
Ferenc ismertették. Ugyancsak délután fél 4 
órakor Pesterzsébeten is gyűlés volt, ame
lyen Fráter Samu beszélt. Rendzavarás se- 
holscm fordult elő.

— Az Otthon Kör közgyűlése. Az Otthon 
írók és Hírlapírók Köre vasárnap délelőtt tar
totta Hoitsy Pál felsőházi tag elnöklésével 
ezévi rendes közgyűlését. A leözgyülés az ezév- 
ben választásra kerülő választmányi tagokat 
újból egyhangúlag megválasztotta.

— Tolvaj cselédlány. Böhm Dezső gyári fő
tisztviselő bejelentette a rendőrségen, hogy 
Kispesten a Deák Ferenc-utca 12. szám alatti 
lakásából Szalui Erzsébet 23 éves cselédlány 
és barátja Dudás Béla 24 éves napszámos 
nagyértékü ékszert és,fehérneműt lopott el. A 
rendőrség a tolvajokat őrizetbe vette.

— ‘A szabómesterek közgyűlése a kézműves
kamara felállítása mellett. .4 Szabómesterek 
Országos Szövetsége, tegnap tartotta XXII. évi 
közgyűlését Horváth György elnöklete alatt és 
úgy a vidéki, mint a fővárosi tagok élénk' rész
vétele mellett.Vdgó Jenő, a szövetség igazga
tója beterjesztette az évi jelentést, amely be
számolt a szövetség működéséről. A jelentés
nek leglényegesebb ipargazdasági pontja az 
ipartörvény revíziója, a kontárkodás megszün
tetése és a kézművest amar a minél előbb való 
felállítása volt. Schivartz Manó, a SzOSz.-flók 
szegedi elnöke a kézmüveskamara felállítását 
követelte. Gorcczky kíván, Németh Gyula 
ipartestületi elnök, Vékony Sándor és Lefko- 
vits Miksa a.» ipartörvény 4. és 47. szakaszának 
a megváltoztatását követelték. Harcsa Béla al- 
clnök és Lajtlia Rezső társelnök felszólalása 
után a közgyűlés egyhangúlag kimondta, hogy 
küldöltsegileg fogja kérni a kereskedelmi mi
nisztert az ipartörvény revíziója és a kézmü
veskamara felállítás céljából.

— Helyreigazító nyilatkozat. „Szenzációd 
fordulat a Nádor-utcai 30.000 pengős bank
betörés ügyében1* cimü a Hétfői Napló 
1927 március 7-iki számában megjelent 
cikkre vonatkozólag az 1924. XIV. te. 20. 
paragrafusa értelmében a következő hely
reigazító nyilatkozat közzétételét kérjük í 

, „Nem igaz, hogy a nádor-utcai bankbetö
rés ügyében 1927 március 5-én szenzációs 
fordulat történt. Nem igaz, hogy tanú je
lentkezett volna, aki a bankban látott va
lakit dolgozni, vagy onnan valakit fekete 
aktatáskával távozni. Nem igaz, hogy a 
tanú által adott személyleirás a bankunk 
igazgatójára, vagy unokaöccsére illettek 
volna. Nem igaz, hogy igazgatónk unoka
öccse a bűncselekmény elkövetésének éj
szakáján egy fekete kitömött aktatáskával 
ment volna haza éjszaka.“ Magyar Szlovák 
Bank és Kereskedelmi RT.

— A Magyar Vasúti Forgalmi Részvénytársaság igaz
gatósága tegnap tartotta meg az 1926. évre vonatkozó 
mérlcgmegállapitó igazgatósági ülését. Az 1926. évi 

1 tiszta nyereség 539.577.37 pengő, az előző évi 391.580.09 
, pengővei szemben. Az igazgatóság a közgyűlésnek ja. 

vasolni fogja 8 százalékos osztalék fejében részvényen.
1 ként 1.60 pengőnek a kifizetését a tavalyi 6 százalékos
■ (1.20 pengő) osztalékkal szemben. Az igazgatóság Preuss 

Béta cégvezetőt igazgatóhelyettessé és dr. Lóránd Félix 
főtisztviselőt cégvezetővé nevezte ki.

— Tnvustl vásár n Király-utcában. Nem kell törnie 
a fejét, hogy mit vegyen husvétra. hanem sétáljon 
végig a Király-utcán, hol száz meg száz kirakatban ezer 

, meg ezer különféle árukat. tárgyakat lát Űx. szabott 
árakkal és kedve. Ízlése, szükséglete szerint választhat

■ olyan cikkeket, amelyek költségvetésének megfelelnek 
I és feltétlenül célszerű és hasznos. Az összes üzletek

7 óráig vannak nyitva és az esti korzó fényes kivilá
gítás mellett igazán világvárosi.

— A Magyar Pamutipar Rt. április 8-án tartotta 
igazgatósági ülését, amely elhatározta, hogy a közgyű
lésnek részvényenként 2 pengő (múlt évben 1.60 pengő) 
osztaléknak 1927 május 1-től kezdődőleg való fizetéséi 
fogja javasolni. Egyúttal elhatározta a fonódénak 
10.000 orsóval 45.000 orsóra, a szövődének 400 szövő
székkel 1000 szövőszékre való kibővítését,

— Arnnyemberek. Dr. Kosa Miklós. a kiváló köz
gazdasági iró tollából „Aranyemberek** cim alatt könyv 
jelent meg, amely a magyar pénzvilág vezéralakjait 
porlrészerüen ismerteti. Az érdekes könyv 6 pengőért 
minden könyvkereskedésben kapható.

LOSPORT
Nyílt handícap

1. Mcdor. 2. Sylvana. 3. Pimpó-
A vasárnapi versenyek főszáma az idősebb lov.ik 

nyílt ha”dicapja volt, amely az előrcfogadások ked
vencének. Medornak győzelmével végződött, a kiváló 
mén feltartva, hat hosszal győzött Sylvana és Pimpó 
ellen. így tehát a Pestmegyei handicapban a három
évesek és a nyílt handicapokban az egész vonalon az 
első favoritok, Bonheur, Red Dragon és Medor győz
tek. A verseny lefolyása a következő volt; Start ulán 
Viglcgény vezet Pur.pó és .Mileva előtt. A fordulóban 
Milcva visszaesik és helyébe Sylvana nyomul, a táv
oszlopnál kívülről megjelenik Medor és feltart) a nyel. 
Szinte úgy néz ki, mintha a mezőny többi lova állna. 
Gróf Pejacsevich Albert ritka tréneri tudományát di
cséri, hogy Medor legalább 10 kilóval futott jobban, 
mint tavaly. Poéta kikorrigálta multhetl véreségét, 
mert az Ercsi-díjban győzött, igaz, hogy csak egy el
lenfele volt. Tóalmás. A nap hőse a kis C.suta volt, 
aki Doria és Ez az hálán ritka bravúros lovaglást 
végzett.

A részletes eredmény a kővetkező: I. futam. 1. Petú
nia (Blazsek pari). 2. Adós (Esch 5), 3. Várlak (Gu
lyás 8/10 reá). Nyakh.. 3 h. 10:21. - II. futam. 1. 
Doria (Csuta 2), 2. Juci (Maritnck 3), 3. Szent Lőrinc 
(Blazsek 8,10 reá). F. m. Krikri Paslia. Fonná?. 2 h.. 
nyak h. 10:14, 19. 26. — III. futam. 1. Medor (Gutái 
2). 2. Sylvana (Scjbal 2). 3. Pimpó (Szabó 4). F. m. 
Delilánv, Mileva, Viglcgény. Adony, Serpentin. 6 h.. 
94 h. 10:27, 13. 13, 16. — IV. futam. 1. Poéta (Esdi 
3 reá). 2. Tóalmás (Gutái 2Vít). 94 h. 10:11. — V. fu
tam. 1. Töhötöm (Sejbal 6/10 reá). 2. Rondino (Bla
zsek 2) 3. Charme (Mialovics 8). F. ni. Bolygó, Orlov, 
Gödöllö. Echo. VA h.. % h. 10:16. 12, 14, 17. - VI. 
futam. 1. Ez az (Csuta 5), 2. Lelenc (Kaszián 2). 3. 
Herding (Gutái l^á). F. m. Kontár. Mucsai, Ecarté 11., 
Nephtisz. Blondclla, Hogy volt. Nyakh., 2 h. 10:51, 
14, 13, 13.

S. Kelte- 
.‘.7. Olasz 
, 2. Jc-

Budapesti ügetőversenyek
I’óbb verseny nem szerepelt a vasárnap délelőtti 

ügetöversenyeken, de minden egyes futamban szép me
zőnyök és igen érdeke# végküzdelmek voltak. A má
sodik futamban, közvtlen a start előtt, Zrínyi össze
esett és csak nagynehezen tudták lábra állítani, do 
ennek dacára megnyerte versenyét. A részletes ered
mény a következő;

I. futam. 1. Dalloslány (Feiser pari), 2. O be 
(Cassolini 1’4), 3- Bien aimé (Zvillinger 8). F. m. Miss 
Franciska, Brumbár. Erdély. 10:18, 13. 16. Olasz 10:30. 
— TI, futam. 1. Zrínyi (Fciser lMz>. 2. Legjobb (Fityó 
6). 3. Vita (Maszár 8). F. m. Avanti. Pista. S. 
mes, Viesel. Intelem, Sári. 10:24, 17, 53, 37. 
10:198. — III. futam. 1. Ottí (Cassolini pari), - 
ritza (Seager 2), 3. Gerilla (Kovák 1’4). F. ni. Karcsi. 
Pompadour. Árgus. 10:26, 18, 18. Olasz 10:41. — _ IV. 
futam- 1. Órgona (Cassolini 1(4 reá), 2. Viola (Zvillin
ger 1’6). 3. Ottlégv (Katinka 3). F. m. Hullám. Végre, 
Ildikó. 10:23, 14, 22. Olasz 10:43. - V. futam. 1. II. 
León (Scagcr 3), 2. Vihar (Kovács 3), 3. Pitykc (Cas
solini 2’4 reá). F. m. Rendetlen, Bajnok. Ilka. 10:58. 
34. 33. Olasz 10:35. - VI. futam. 1. Blanka (Zvillin
ger 2), 2. Pászma (Kovák 6), 3. Koma (Tomann pari). 
F. ni. Vétek. 10:20. Olasz 10:31,

IV

Magyar lovak győzelme 
Bécsiben

Bonheur nyerte a Przedswit-bandicapot.
Becs, április 10. A Freudcnauban tegnap kez

dődtek meg az idei versenyek. A nap főfutama, 
a Przcdswil-handicap, magyar ló, Bonheur (Ta
kács l’/t) győzelmével végződött, amely igen 
könnyen 4 hosszal győzött Lumperl (Mül- 
ler 6) és Mariengold (Szekeres 3) ellen. A 
magyar lovak diadalulja volt az első hároin 
futam is, amennyiben a gróf Wenckhcim-is- 
tálló három lova: Pitykés (3), 'Gyi lovam 
(4/10 r.) és Celliota (7/10 r.) győztek.' A nap 
többi versenyeit Poinvaglt (2’/») Anetta (4), 
Kobi (5 reá) és Monté Godcllo (16) nyertek.
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színház - mozi Szirmay Albert - Zerkovitz ellen!
színházi napló

r ’A hét premierzáporában legjobban az 
„Aprilwetter" ázott el, mint ahogyan az an
gol iró nálunk „Az isteni divá“-nak keresz
telt darabját Berlinben elnevezték. Ezzel a 
darabbal azonban nemcsak John Erviné 
ur, a szerző bukott el nálunk, de erősen 
megingott az eddig nagyon előnyösnek is
mert positioja Fedák Sárinak is, akinek 
az utóbbi időben lezajlott nyilvános szerep
lései veszedelmesen egészítik képpé „Az is
teni diva“ egynémely lelki mozaikját. Nem 
lehet tagadni, a közönségnek igen is van 
ízlése, amely nem elégszik meg színpadi 
karrikaturákkal, mint azt isteni gőgjében 
Zsazsa asszony eddig elképzelte. Nem elég
szik meg és nem halódik meg a nagy pri
madonna önkommünikéiben előreharango
zott személyes megjelenésének varázsán, 
hanem művészi alázatosságot, a művészi 
kiszolgálásnak pedáns korrektségét és a 
közönség tisztclését követeli akkor is, ha a 
primadonna olyan rossz darabot választott 
magának, mint „Az isteni diva". Fedák 
Sári, aki évtizedek óta kitartóan, szimpati
kuson, sok fáradsággal és sok taps köze
pette küzdötte ki magának azt az előkelő 
pozíciót, ahol ma dísze a magyar színé
szetnek, most — sajnos, — megtanulhatja 
a maga kárán, hogy nem minden — prima
donnának lenni. Van ennél több is: jó szí
nésznőnek lenni.

Ezt kell újra megtanulni Zsazsának.
y 7

Á szezónvég, ugylátszik, zavarba hozta a 
színigazgatókat, mert kivétel nélkül, mind
egyik külföldi vendégszereplésről tárgyal. 
Ha minden tárgyalás perfcktuálódik, ugy 
olyan

külföldi invázió
lesz színházainkban, amelyre soha sem volt 
példa. Hamarjában a következő kombiná
ciókról és tárgyalásokról számolhatunk be. 
Haller-revüt ment lekötni Faludi Jenő, a 
Magyar Színház részére, de a Haller-revü- 
ért harcol Sebestyén Géza a Városi Színház 
nevében is. Reinhardt társulatával együtt a 
Magyar Színház vendége lesz májusban, 
mig Küthe Dorsch a Király Színházban fog 
fellépni. A berlini Charel-revü megbízottja 
is Pesten jár színházat keresni és Sacha 
Guitry társulata is othont kap nálunk a.tat 
vaszi Hónapokban. Mislinguelte megbízottja 
a Városi Színházzal tárgyal, mig Mariá 
Orska a Vígszínház vendége lesz. Hansi 
Niese társulata a Városi Színházat, Werbe- 
zirk asszony a Fővárosi Opercttszinházat 
akarja meghódítani, de egyhónapos vendég
játékra állandó német társulatot kötött le 
a Terézköruti Színpad is. íme, egy változa
tos kimutatás, nem számítva a vendégéne
keseket, a közeljövő külföldi sáskajárástól. 
Csak legyen közönség, amely megnézi őket.

A világ egyik legtürelmesebb embere Zerko' 
Vltz Béla, aki eddig változatlan nyugodtsággal 
és higgadtsággal tűrt el mindenféle izes és 
izetlen viccet, intrikát, vádat, — váratlanul 
elhagyta türelme és nála szokatlan cseleke
detre határozta cl magát. Az egyik délutáni 
lap ugyanis

irodalmi zerkovitzoknak
nevezte azokat a könnyű felfogású. Idegenek 
témájától nem idegenkedő, léha judiclumu 
„irodalmárokat'*, akik vígan fütyörészve grasz- 
szálnak az irodalom felszentelt berkeiben: 
Zerkovitz Béla ezt a kifejezést magára nézve 
sértőnek találta, dr. Földi Dezső ügyvéd utján 
becsületsértésért beperelte a lapot, amelytől 
egyben

milliárdos erkölcsi kártérítést
Is követel. Zerkovitz, aki ugylátszik, most 
már megsokalta, hogy állandó alakja legyen a 
vicclapoknak és „irodalmi publk“-at az ő mun
kás nevén nevezzék, azzal támasztotta alá er
kölcsi kártérítési igényét, hogy ö nemcsak ze
neszerző, de jelenleg milliárdos vállalkozás
nak, a Royal-Orfeumnak is a feje. Mint ilyen
nek művészi és erkölcsi hitelét erősen veszé
lyeztetik a fenti kitételek,

i Két feltétlen
színházi sikert hozott

te hét. Az egyik a Belvárosi Színházé, ahol az 
Ügyvéd és a férje cimii francia vígjáték aratott 
őszinte, meleg sikert. Föazereplöi: Honthy 
Hanna, Makay Margit és Hegedűs Gyula. A 
másik siker nemcsak a Fővárosi Operettszin- 
házé, hanem I'alttdi Sándor igazgatóé is, aki 
ölhúnnpos működése után két teljesen kész uj 
színpadi íróval tudta megajándékozni a pesti 
közönségei. „Bohózat egy párizsi szállodában" 

FEDAK SÁRI
vendégtelléptével

j Az istenLdiyajr

című bohózatnak Szántó Andor és Vaszary Já
nos a szerzői, akik az ismeretlenségből egy
szerre kiugrottak. A két fiatal szerző viszont 
hálás lehet a színház színészeinek, igy elsősor
ban Kabösnak, Fejes Terinek és Sarkadinak, 
majd Székely Lujzának, Bérczy Ernőnek, Kő
várinak a kis szerepekben is jót produkáló 
Fodor Artúrnak és Nagy Jenőnek. A harma
dik premier a Városi Színházé. A „Fecske" ér- 
demetlenül csak félsikert hozott. A vasárnapi 
kiforrottabb előadást a közönség megérezte és 
itt pótolta tapsokban azt, amit a premieren el
mulasztott. Dömötör Ilona, a folyton fejlődő 
Szedő Miklós, Kőszegi Teréz, Maleczky Oszkár 
és két fiatal színésznő Lészay Kató, Paris Ha 
érdemelnek külön említést.

Az Operaház ma este kitűnő Parsifal- 
előadást nyújtott, amelynek külön esemé
nye

Weingartner Félix
vendég-vezénylése volt. A kiváló német kar
mestert a közönség meleg ünneplésben ré
szesítette. Itt kell megemlítenünk, hogy a 
magyar zenekedvelő közönség Weingartner 
Féixet szívesen látná állandóan, mint zene
igazgatót is a karmesteri pulpituson.

A budapesti Szinészszövetség a hónap végén 
előadást rendez a Belvárosi Színházban. Színre- 
kerül Szederkényi Anna

A legtisztább viz
című fantasztikus szinjátéka. A bemutató elő
adás főszereplői Fűzess Anna, Szabados Pi
roska, Páris Ila, Vágóné, Somló, Kertész Gá
bor. A darabot Keleti Mártom, a Városi Szín
ház fiatal rendezője rendezi.

A diadalmas előretörő fekete faj egyik leg
kiválóbb reprezentánsának, Josefine Bakernek 
filmjét, a párisi Folies Bergere nagy revüjét 
játssza a Fórum filmszínház. Ez a .színház, 
amely a szegény pestiek előtt megcsillogtatja 
Párizs minden fényét, ragyogását, jelentős szol
gálatot tett egy elhanyagolt műfajnak, a

filmrevünek
A Baker-reViit ugyanis magyar színpadi rész

szel tűzdelte tele. Ez a forma már a szeren
csés megoldásánál fogva is nagy sikert ara
tott, mert Baker magyar alteregója, Somogyi 
Nusi, hat pompásan szép és tehetséges görl 
élén kel táncversenyre a párizsiakkal. A ma
gyar revürészt Mihály István irta, Gallay Nán
dor és Vágó rendezte.

Hűéi szenzációja :„Terlke"
A Tériké kivételes karriérje — A feltámadás ün
nepén jelentkezik a magyar filmgyártás feltáma
dásának hírnöke — Mészáros Giza,mint filmstár

A feltámadás ünnepe előtt kedves meglepe
tésként érkezik el a közönséghez a magyar 
film feltámadásának előhírnöke, a Tériké.

A Terikét, Földes Imre pompás vígjátékét 
többször, mint kétszázszor játszották Pesten, 
a zamatos magyarságu, akócfavirágillatu szín
játékot tehát kitüntetően szívesen fogadta Bu
dapest, majd az ország közönsége. Ez termé
szetesen nemcsak' Földes Imre, hanem a sze
replő művészek érdeme is volt.

Mikor felvetődött a „Tériké" filmesitésénck', 
illetve szkecsszerii feldolgozásának a terve, 
természetesen arra gondoltak legelőször, ho
gyan lehet a Tériké híres együttesét a film és 
a színpadi képek számára megnyerni. Ez sike
rült is Pásztor Bélának', az Ufa igazgatójának,

OK Josephine Baker— OK zsúfolt 
Öli Somogyi Nusi előadás húz

.FÓRUMBAN
Bohózatok bohózata

Bohózat egy párizsi szállodában
Fővárosi Operettszínház

Harc a „Legkisebbik Horváth leány" körül, amit 
nem próbálnak és egyelőre nem kerül szinre a 
Király Színházban — Nyilatkozik Szirmay Albert:

„Nem tartom alkalmasnak ezt a Zerkovitz operettet a Király 
Színház tradicionális múltú színpadára"

Beszámoltunk azokról a bonyodalmakról, 
amelyek úgyszólván hétröl-hétre támadtak 
a legújabb Szilágyi—Zerkovitz-operett, a 
„Legkisebbik Horváth leány" körül. Zerko
vitz ezt az operettet először a Városi Szín
háznál kötötte le, majd mikor ennek igaz
gatásától megvált, a Király Színháznak 
ajánlotta fel. Lázár Ödön, a Király Színház 
igazgatója szívesen vette a kasszasikert 
ígérő operettet, de Sebestyén Géza a Városi 
Színház nevében opciójára hivatkozva, ma
gáénak követelte a Ilorváth-leányt. Akkor 
Zerkovitz negyven millióért megváltotta a 
Városi Színház opcióját és igy már látszólag 
semmi akadálya nem volt annak, hogy az. 
operett a Király Színházban szinre kerüljön.

Ennek az operettnek — ha igaz a ka- 
bállá, hogy sok veszekedés sikert szül — 
nagy jövője van, mert színházi körökben 
szinte példátlanul álló botrány középpont
jába került. Ennek a története a következő:

Már akkor, mikor a Zerkovitz-operett el
fogadásáról szó volt, Szirmay Albert a ki
váló zeneszerző, aki egyben társtulajdonosa 
is a Király Színháznak, aggályát fejezli ki 
a „Horváth leány" elöadhatóságára vonat
kozólag. Lázár Ödön azonban bízott abban, 
hogy társát, akit zenei ügyekben minden
kor meghallgatni köteles, más belátásra 
fogja bírni. Mikor a bemutatott vázlatos 
számok és szüzsé után elkészült a teljes ope
rett, Szirmay Albert meghallgatta a zene
számokat és elolvasta a librettói.

Lázár Ödön hangoztatta, hogy tetszik 
neki az operett, viszont az nem maradt többé 
titok, hogy

Szirmay Albert leghatározottabban állást 
foglalt a Zerkovitz-operett előadása 

ellen.
Ezzel az állásfoglalással azután a színház 

régen húzódó belső válsága pattant ki. Lá
zár Ödön, aki

évtizedes színházigazgatói múltjára 
hivatkozott,

akié a kezdeményezés ötlete és a film rende
zőjének, Major Dezsőnek. A kitűnő magyar 
rendező készitelte el a szcenáriumát a három 
színpadi és három fllmrészből álló szkecsnek, 
amelynek egyik főszerepét

Mészáros Giza
művészettel alakítja. Partnere Boray Lajos, 
aki ebben az alakításában magában hordja 
egy eljövendő nagy karrier ígéretét. Balta Zsu
zsi, a Tériké szerepében sikeresen debütál, 
mint fllmszinésznö, de talán első helyen kell 
említeni Harsányi Rezsői, aki egy kisvárosi 
pap figurájában alakit felejthetetlenül.

A Tériké szkeccset az Ufa húsvéti nagy mű
sora keretében mulatja be. 

KIRÁLY SZÍNHÁZ Szombaton és az utána következő 7 estén 

KOSÁRY EMMY felléptével

A csárdáskirálynő
i többi főszerepet; Orosz Vilma, Király Ernő,

Rátkai Márton, Latabár Árpád,
Szirmai Imre játszók

=Ki

kijelentette, hogy társa gátló vétója ellenére 
is műsorra tűzi a Horváth leányt, mert ettől 
feltétlenül sikert remél. Szirmay Albert pe
dig szerződésileg biztosítóit joga alapján

levélben jelentette be Lázárnak, hogy a 
darab szinrehozatala esetén nem tekinti 
magát a Király Színház társtulajdonosá

nak.

Ilyen előzmények után kommünikék je
lentek meg a lapokban, hogy a Legkisebbik 
Horváth leány próbái a Király-Színházban

megkezdődtek.
A kommünikék a izereposztást is közöl

ték, sőt egyesek előtt a bemutató dátumát 
sem volt titok.

.Vasárnap délelőtt érdeklődtünk

Szirmay Albertnél
az ügy Állására vonatkozóan, aki a követ’-* 
kező kijelentést tette:

— Elsősorban nem igaz egy reggeli lap
nak az a közlése, hogy a Zerkovitz-darab 
próbái folynának a Király-Szinházban. 
Ilyen hírek megjelentetése, amelyek hom
lokegyenesen ellenkeznek a valósággal, csak' 
arra alkalmasak, hogy teljesen elmérgesit- 
sék azt a viszonyt, amelyben szinigazgató- 
lársaminal állok és amelynek pertraktálása. 
seinmicsetre sem való a nagy nyilvánosság 
elé.

— Ezek' után tehát alaptalan az is, hogy, 
véglegesen szakítottam volna a Király- 
Színházzal, hiszen erre eddig még nem volt 
okom. Társak közölt mindig voltak és 
vannak nézeteltérések, ezek azonban ritkán 
szoktak olyan fejleménnyel bírni, mint 
amilyent ez esetben nekem tulajdonítanak.

— Nem irta meg tehát ön ultimátum
szerű levelét Lázár Ödön igazgatónak?

— Ez sem igaz ilyen formában. Tény at, 
és titkot sem csinálok abból, hogy

a királyszinházi Zerkovitz-premlerért 
nem rajongok.

— Én komoly szakember és komoly üzlet
ember vagyok. Véleményemet nem hamar- 
ködöm el, tehát csak annyit mondok, hogy

Zerkovitznak ezt a darabját nem tar
tom alkalmasnak a Király-Szinház tra

dicionális múltú színpadára
Ez lehet az én privát véleményem is, dó 
mint színigazgatónak feltétlenül ehhez a 
megítéléshez kell ragaszkodnom.

— A Király-Színháznak nincs műsor- 
gondja, egész sereg pompás operettel ren
delkezik. Semmi szükség sincs arra tehát, 
hogy kapkodva éppen ahhoz nyúljanak, ami 
a legközelebb van. Közölhetem, hogy a Zer- 
kovitz-operett (amely, egyébként kitűnő 
munka)

egyelőre nem kerül színre a Király- 
Szinházban.

Közlöm azt is, hogy ugy ebben a kérdés
ben, de másban sincs különösebb nézetelté
résem a Király-Szinház kitűnő igazgatójá
val, Lázár Ödönnel. Stób Zoltán, j

A Vígszínház jövő hete
— Három siker váltakozása. —• 

k c
A VigulnhAz jövő hetét három újdonság tölti be. A 

műsoron természetesen legtöbb este a legújabb síén- 
ráció;

AZ ISTENI DÍVA 
szerepel.

FEDÁK SÁm VENDÉGSZEREPLÉSÉVEL 
vasárnap, hétfőn, sierdán, csütörtökön, valamint g 
két husvó'.i estén adják.

A NEM NŐSÜLÖK!
kedden és szombaton folytatja diadalmas pályafutását.

A NOSZTY-FIU ESETE TÓTH MARIVAL ‘ 
most vasárnap délután, valamint a két húsvéti ünnep, 
nap délutánján mulattatja a közönséget, — mérsékelt 
helyárak mellett.

Nagypénteken nincs előadás.__________________

A HÉTFŐI NAPLÓ 
UJ TELEFONSZÁMAI i 

Hétköznap: József 308—96. 
Vasárnap délután 4 órától Teréz 202—70 

és 208—70.
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6:0 arányú súlyos vereséget szenvedett 
válogatott csapatunk a Hohe Warten
Jugoszláviát legyőztük 3:0-ra — Szegeden a harmadik 
arányban döntetlenül végzett — Az amatőr válogatott 

győzött Bécsben
súlyos vereséggel hagyják ott a Hohe- 
Warte-t.

Sovány vigasz ezzel szemben, hogy ama- 
tőrválogatottjaink győzlek, örülünk ugyan 
a Jugoszlávia felett aratott 3:0 arányú győ
zelemnek is, de ott van ismét Szeged, ahol 
profiválogatottunk harmadik garnitúrája 
volt kénytelen beérni egy félsikcrrel.

garnitúra 1:1 
csapat 2:1-re

Az öhenkilencedik magyar-osztrák talál- 
lozás a magyar színekre nézve lesújtó ve
reséggel végződött. Túlságosan optimisták 
nem voltunk ugyan, amikor válogatott együt
tesünk beszállt a bécsi gyors egyik kényel
mes Pullmann-kocsijába, de a reprezen
tánsainkat külőnvonaton kisérö hatalmas 
közönség mégsem számitolt arra, hogy o 
magyar fullballsport legjobbjai 6 : 0 arányú

Tüneményes játékkal, 
nyel győzött Bécsben

megsemmisítő fölény- 
az osztrák válogatott

Ausztria Magyarország 6:0 (4 : 0)
Az a ‘ulvos vereség, amelyet válogatóit csa

patunk Bécsben elszenvedett, határtalan örö
met váltóit ki a volt császárvárosban és mély
séges megdöbbenést keltett Budapesten. A kö
zömig az í'llöi-uli pályán, a magyar-jugoszláv 
mérkőzés alatt, felfokozott izgalommal hall
gatta a negyedóránként szócsövön hirdetett 
eredniényrészletekel. Ekkor a mérkőzés még 
csak .3:Ó ra állt az osztrákok javára, a szo
morú valóságra csak akkor riadt a sportpubli- 
kum, amikor a városba érve, köztudomásúvá 
vált a hihetetlen pánikot kelteit, lesújtó ered
ni én y híre.

A közönség a riasztó hírek első pillanatában 
egy váratlan debacle-ra gondolt, pedig a ve
reség közvetlen okn az. hogy

az osztrák válogatott csapat soha még nem 
látott, tüneményes játékkal, valósággal 
megsemmisítő fölénnyel érte cl azt az ered
ményt, amely páratlanul áll a magyar
osztrák találkozások negyedszázados histó

riájában.
Lehetne azután még beszélni a válogatásról is, 
amely nem mondható egészen sikerültnek. Vi
szont meg kell állapítanunk azt is, hogy a vá
logató-bizottság rendkívül súlyos helyzetben 
állott, amikor nem állott momentán megfelelő 
anyag rendelkezésére.

A katasztrofális sereség főoka a magyar fe- 
dezetsor feltűnően gyatra játéka volt. Különö
sen Borsányi szerepelt gyöngén. Hihetetlenül 
gyámoltalan volt a csutúrwr is. A kfiivetlen 
védelem volt talán legjobb része a csapatnak. 
Fngl II. mellett Beneda teljesítménye érdemel 
elismerést. Csalódást keltett Lutz 11. játéka is. 
\ lehetetlenül játszó Molnár-t a szövetségi ka
pitány kénytelen volt Opatával felcserélni. 
Hátsó sem mutatott sokat.

Változatos -játék folyik az első félidő ele
jén, de később mindjobban szembetűnik a 
magyar halfsor gyatra játéka. A 26. percben 
Jizda, Horváth, Wessely összjátékából

Jizda ritkán látott szép gólt fejel be 1:0.

Továbbra is az osztrákok támadnak és a 
29. percben

Wessely mesteriesen irányított korne- 
rét a tömörült védelem között Rappán 

nagy erővel belövi 2:0.

Á 32. percben nagy ostrom alatt áll Beneda 
kapuja, végül is

Jizda behelyezi a labdát a magyar ka
pába 3:0.

Fogl II. véletlenül megütiA 49. percben
Hon áthot

a biró 11-est

Á második félidőben a bécsiek tovább fo
kozzák az iramot, valósággal beszorítják a 
magyarokat, a 9. percben

Wessely kornere érintés nélkül a há
lóba jut 5:0.

A' második félidfr kfizefie táján Roppan 
orresönttörést szenved, majd Weisz is meg
sérül, de az osztrákok kilenc emberrel is 
domináló fölényben vannak. A 40. percben

Wessely lefut centerét Horváth belövi 
6:0.

A válogatottak második garnitúrája 
legyőzte Jugoszláviát

Magyarország Jugoszlávia 3:0 (2: 0) — Biró: Retschury (Becs)
' Az ólomszinü fellegckből palakzó lavaszias 
eső szinte parancsszóra állt cl, mikor nemzeti
színű dresszében megjelent az SHS királyság 
válogatott futballcsapata a 15.000 főnyi közön
ségtől övezett Üllöi uti pálya kis játékoskijóró- 
ján. A jól megtermett szláv fiukat tapsvihar 
fogadja. A pálya közepén tartott rövid üdvöz
lés után felharsantak a jugoszláv nemzeti 
himnusz akkordjai, ügy ezl, mint az azt kö
vető magyar nemzeti imádságot állva hallgatta 
'égig a közönség. , i j> • • ■ ■

•**' Retschury, '
h kiváló osztrák biró jeladására, a következő 
összeállításban állottak -fel egymással szemben 
a nemzeti csapatok:
‘-Vapi/arorírdp.- Szülik (Újpest)—Ungler II. 
(Ferencváros), Dudás (Kispest)—Werner (III. 
kér. TVAC), Volenlik (Nemzeti), ' Péter (Új
pest)-- Schmidt (Budai .,33"), Wilhelm II. (Új
pest >. Orlh -(llungsirin), Siklóssy (Attila). P. 
Szabó (Újpest).
Arszenijpvics, Preml, Kunsl—Babics, Jovano- 
vics, l.jiibovic, Perel, Pavelics.

1 Hasz percig védekezett elszántan a jugo
szláv csapat,

n magyar rohamokkal indult mérkőzés defen
zív nkciókra kényszeríti a jugoszlávokat. Ered-

“1

ménv csak a 21. percben adódik'. P. Szabó vil
lámgyorsan lefut, nagyszerű átadását

Slklóuy váratlan lövéssel góllá értékesíti.
(1:0.)

Ezután szóhoz jut a jugoszláv csapat is. A tá
madások a jóképességü jobbszélső, Babics 
kezdeményezéséből indulnak, majd ismét a 
sokszoros válogatott Friedrich kapuja elé te
relődik a játék. A 34. percben Schmiedt gyö
nyörű labdát tálal a csatártársai elé. A labda

______Hanflárla-útI pálya______
Hétfő, április 18. délután 3 órakor
Sparta (Prága)—Újpest

Utána 5 órakor
Ferencváros-Hungária

húsvéti serlegmérkőzések

pompás trükkelOrthoz kerül, aki ,__ r__ ...
kicselezve a védelmet, a hálóba juttatja a

labdát. (2:0.)
Lendületes jugoszláv támadások következnek 
ezután, a magyar védelem azonban biztosan 
áll a helyén. Majd Oj-th készít elő két pompás 
gólhelyzetet, társai azonban hibáznak.

A második félidő
változatos jálkékkal indul. Gyors jugoszláv 
támadás, amelyet Dudás rombol szét bámula-

tos biztonsággal. Orih lövését Friedrich bra
vúrral védi. Majd Schmidt lendületes lefutása 
teremt veszélyt a jugoszláv kapu előtt. Soro- 
zatos magyar rohamok követik ezután egy. 
mást. A második félidő egyetlen magyar gófjg 
a 43. percben adódik, amikor

P. Szabó váratlan lövése utat talál a jugo
szláv hálóba.

♦
A játék' szépségén nagyon sokat rontott a 

csúszós, felázott talaj, amely a kombinációs 
játéknak súlyos akadálya volt.

A magyar csapat

általában megfelelt a várakozásoknak. A vé
delem teljesítménye teljesen kielégített. A' 
Hungler—Dudás-bekkpár biztosan hárította el 
a ritkán keletkezett veszélyt. Szuliknak kevés 
dolga akadt. A fedezetsor csak az első félidő, 
ben állt feladata magaslatán, mig a csatársor
ban Orlh és P. Szabó játéka magaslott ki.

A jugoszláv együttesnek

kétségen kívül a védelem volt a legjobb része. 
Különösen Friedrich kapus végzett bravúros 
munkát.

A válogatottak harmadik garnitúrája 
Szegeden döntetlenül végzett

Magyarország-Ausztria 1:1
Minlegy négyezer főnyi közönség elölt zaj

lott le Szegeden az osztrák-magyar profi válo
gatott mérkőzés, amely

az erőviszonyoknak megfelelően, eldöntet 
lenül végződött.

A magyar csapat nagy tűzzel .lelkesen játszott, 
mig az osztrák csatársor jobb volt. A magyar 
csapat kimagasló legjobb ereje Acht kapus 
volt, bravúros védéseivel sok góltól mentette 
meg a magyar kaput. A második legjobb em
bere a magyar csapatnak Kiéber centerhalf

A magyar amatőr válogatott 
csapat megőrizte veretlenségét

Magyarország—Ausztria 2:1 (1:1).
A magyar Boronkay Gábor bíráskodása mel

lett játszották le vasárnap a Hohe Warle- 
pálván a második magyar-osztrák amatőr-vá
logatott mérkőzést, amely

a magyar csapat 2:1 (1:1) arányú szép 
győzelmét hozta.

A magyar csapat jobbik része a védelem 
volt. Kitünően védett Zsák és megbízhatónak 
mutatkozott a fínór—Kraisel hátvédpár is. A 
csatársorban Fröhlich játéka emelkedett ki.

Nem tudnak footballt játszani 
a lengyel rendőrök

2:0 arányban győztek a magyar rendőrtisztek
A magyar—jugosVláv-mérkőzés előjátékaként kerültek 

szembe egymással 3 magyar és lengyel rendőrtisztek 
válogatott csapatai. Sporlszempontból nem sok értelme 
volt a mérkőzésnek, társadalmi eseménynek azonban 
mégis érdekes volt a két ország rendőrfutballistáii’ak 
találkozása.

Ünnepélyes zászló- és virágcsere előzte meg a mér
kőzést. majd a rendőrzenekar a lengyel és a magyar 
himnuszt intonáita. A mérkőzés megkezdése után rög
tön megnyíltuk az ég csatornái és bőséges áldást zú
dítottak a rer.dőrfutballisták vadonatúj dresszére.

Magáról a mérkőzésről sok mondanivalónk nincs. A 
nagyrészt BEAG-istákből álló magyar rendőrcsapat ál
landó fölényben volt és félidőnként egy-cgy góllal dön
tötte el a mérkőzés sorsát a maga javára. A gólokat 
Csegedy rúgta.

A Vasasok és a Sabaria 
megosztoztak a pontokon 

Vasas — Sabaria 2:2 (i : 2)
Erős küzdelmet vívott a két csapat, amelv végered

ményben mutatott játéknak megfelelően eldöntetlenül 
végződött. Mert az első félidőben a Vasasok, mig a máso
dik félidőben a Sabaria támadott többet. Mindkét csapat 
egy-egy tizenegyes', félrcrugott. Az első félidőben a 25. 
percben Hinintfr lövi az első gólt, mig az 31. percben 
ugyancsak Himnier lövi a második gólt.

A második félidőben a helyi csapat erősen belefekszik 
és a 9 percben Mészárol és a 38. percben Pesovnik- 
iiek sikerül kiegyenlíteni.

Az Attila leadott egy pontot 
az Erzsébetvárosnak 

r«L*^rníP«JejáltZOiU ikét •’T!á’odik ligabeli mérkőzés 
eseménye hogy a bajnokaspiráns listavezető Attila egy 
A k'nAm ‘ M0 a.Yendé? Erzsébetvárosnak.
AiZJa A!’l,n. I“vír" 1:1 eredményben végződött
télidő után ! . arányban eldöntetlenül fejeződött be.

A Boc’kaynnk sem volt azonban szerencséje, mert a

(1:0)
volt. A két hátvéd közül Bcck volt a jobbik’, 
mig a két szélsöhalf hasznosan játszott. A csa
társorban csak a két szélsőt említjük meg, 
mert a három belső csatár lehetetlen rosszul 
szerepelt. Az osztrák csapatban a csatársor 
egységesebb és jobb volt, különösen a két 
szélső. A védelem megbízhatóan látta el fel
adatát, mig a halfsorban a centerhalf magas- 
lőtt ki.

A vezető gólt a magyar csapat éri el Varga 
lövéséből. Az osztrákok a második félidőben 
Stepán góljával egalizáltak.

debreceni proDegycsület viszont az Ékszerészekkel volt 
kénytelen megosztozni a bajnoki pontokon, amennviben 
a mérkőzés 1:1 arányit eldöntetlent hozott.

Nem változott a második liga bajnoki táblázata.
de a BakFC bajnoki reményei erősen emelkedtek. Az 
Attila vezet tovább is 32 ponttal, a Bocskayl ellenben 
most már csak 1 pont választja el a Bak-tói.

Üllői úti pálya
Vasárnap, április 17-én d. u. 3 órakor

Hungária-Ujpest
*•,» a Utána 5 órakor ■

Sparta (Prága) — Ferencváros 
húsvéti serlegmérkőzések

A Vasas megelőzte a Bástyát
A vasárnap lejátszott egyetlen clsóligabeli mecss mind

össze annyi változást okozott a bajnoki tabellán, hogy a 
Vasasok 15 szerzett pontjukkal megelőzték a Bástyát, 
amely igy helyet cserélt a Vasassal.

Csonka bajnoki forduló 
az amatőr ligában

A válogatott játékosokat nem nélkülöző egyesületek va- 
sárnop is lejátszottak bajnoki mérkőzéseket a következő 
et edményekkel: FTC—OTE 3:3. Húsos—BAK 4:0. NSC— 
TTC 4:0. Zugló—ETC 1:0. Kclenföld-KAOE 5:2. RÁC— 
Ekszerész3:0.

_____ Hangárja úti pálya
Csütörtök, április 14. délután 3 órakor

F erencváros-Ujpest
Utána 5 órakor

Sparta (Prága) — Hungária
húsvéti serlegmérkőzések

Lukács Éva (Testnevelési főisk.) világ* 
rekordot javított a hölgy helyből 

távolugrásban
A Főiskolai Sportszövetség vasárnap délelőtt a Nem

zeti Tornacsarnokben hölgyversenyt rendezett. A ver 
senyen Lukács Éva, a nagytehetségü hölgyatlétánk 
2 méter 56 cm-t ugrott helyből távolba, ami világ
rekord. Az eddigi világrekord 2 m 50 cm volt.

A kUnnyé-Kmowol.vftlmfr! 
Elsőrangú aalnónKck!
Megható regény a new- 

yorkl gettó világiból!

Jákob leánya
Két vetéfytárs szomorú és vidám története

jövőheti
eseménye

Mit kell a menyasszonynak 
tudni? >Ideak paplanokat

Gyártja: Sándor Ideál paplangyár Budapest, IV., Kamermayer Károly u. 1. (K«n>.

A főne r»pb«n:

Alexander C#rr ..
mard nmen |

Minden este

CSÖKRÖLCSŐKRA

x Rady József (MAC) nyerte Magyarország tőrrivó 
bajnokságát. A vasárnap lefolyt tőrvlvó bajnokság 
eredménye a következő; Hármas holtverseny után 1. 
„ ,‘,y,.Jézscí (MAC) 5 gy, 2. dr. Rozgonyi György (Vén 
Iliik \ C) 5 gy. 3. Kálniczky Gusztáv (Tiszti VC) 5 gy. 
1. lerslyánszky Ödön (MAC) 4 gy. 5. Dáni Szabolcs 
(MAC) 3 győzelem.

X A MAC nyerte n „MAC Hokkl-Serlegél". Vasár
nap délelőtt játszotta le a MAC hokkicsapata a MHC 
csapatával n „MAC H’okki-Serleg" mérkőzés döntőjét, 
amit a rendező egylet csapata nyert meg 4;2 (3:1) 
arányban. - Egyéb eredmények: BBTE-BHC II. 3:0 
(3:0); Keszthelyi Gazdasági Akadémia-MHC II. 2:2 
(1 : 0).

Küzdelem a Herendi-vándordíjért. A Herendi- 
vándordíjért ütköztek meg vasárnap délben a Közép
iskolai Sportszövetség és a Budapesti Labdarugók Szö
vetsége ifjúsági válogatottjai. A mérkőzésen a közép
iskolások bizonyullak jobbaknak és Wébernek, aí 
Atilla-utcai gimnazistának két góljával legyőzték ■ 
BLSz ifjúsági válogatottjait. A BLSz egyetlen gólját 
'arga (MTK) rúgta tizenegyesből.

x,,A, aeréknársport vasárnapi eseményei. A hosszú téli 
álmából ébredező kerékpársport erős mozgolódását észlel
tük vasárnap, amikor több egyesületünk rendezett házi
versenyt. A gödöllői országúton 20 kilométeres távon ren
dezet versenyek közül az MTK-ét Lovass nverte meg 
Jerzssbek előtt, az UTE-ét hfenez János, a TTC-ét Früh- 
vij1 ' ?.4n<<°r 4s Faragó János holtversenyben, a Turulét 
\jda Jjnns és a Diadalét Dlószy Kálmán nyertéit.

Magyar Színház
Szerkesztésért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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