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Egyetemi hallgatók záptojásokkal verték szét 
vasárnap délelőtt a Kereskedelmi Kamarában 

a páneuróplsta ifjak alakuló gyűlését
Botrányos jelenetek köaben széttépték a Páneurópa mozgalom zászlaját

HohenloJie herceg* elnök feloszlatta a gyűlést: 
rendőri készültséget kellett kivezényelni

' Vasárnap délelőtt a Kereskedelmi és 
Iparkamarában olyan jelenetek játszódtak 
le, amelyekről Európaszerte beszélni fog
nak. Harminc-negyven egyetemi hallgató, 
nagyrészt azok, akiknek a legutóbbi botrá
nyok rendezésében részük volt, megzavar
ják a páneurópista ifjak alakuló gyűlését, 
Amelyet végül is határozathozatal nélkül 
(kellett feloszlatni, mert csak igy lehetett 
megakadályozni súlyosabb kimenetelű bot
rányok bekövetkezését.

‘A gyűlésen, amely délelőtt 11 órakor kez
dődött, Hohenlohc Károly Egon herceg el
nökölt. Többek között megjelentek Szabó 
Gusztáv, műegyetemi tanár, Strausz István 
Országgyűlési képviselő, Küvesligethy Rádó 
professzor, Jalsoviczky, nyugalmazott tech
nológiai tanár és mások. A gyűlést

| Hohenlohc Károly Egon herceg 

nyitotta meg, akinek beszédét

mindjárt kezdetben éles közbeszólások 
zavarták meg.

Á herceg megnyitó beszédében csupán az 
akció ismertetésére szorítkozott. Ausztriá
ban Seipel kancellár áll az akció élén, 
nyilvánvaló tehát, hogy a páncurópamozga- 
lom nincs ellentétben sem a nemzeti, sem a 
vallásos érzéssel. Hohenlohc herceg nem 
engedte magát megzavartatni a közbeszólá
sokkal és amidőn észrevette, hogy szándé
kos rendzavarokkal áll szemben, igy felelt 
a közbeszólásokra:

— Azok, akiknek nem tetszik az, amit 
mondok, eltávozhatnak. Senkisem tartozik 
végighallgatni beszédemet.

A közbeszólások azonban nem szűntek 
meg, egyre erősbödtek. A herceg vé
gül is befejezte felszólalását és átadta a 
szót

Szabó Gusztáv

műegyetemi tanárnak, aki azzal kezdte be
szédét, hogy

ö sem kevésbé nemzeti érzésű, mint 
azok nz ifjak, akik Itt rendzavarási 

szándékkal megjelentek.
Majd éppen a nemzeti követelmények tel
jesülésének lehetősége szempontjából in
dokolta a páneurópa-mozgalom jogosságát 
és helyességéi. A gazdasági rcafilások elölt 
háttérbe kell szorulniok az érzelmi momen
tumoknak. Európa jelenlegi helyzetében

mi és rajtunk kívülállók ahoz a két 
küzdő emberhez hasonlítunk, akik In- 
goványon harcolnak egymással és köz
ben mindketten sülyednek egyre mé

lyebbre.
Meg kell találni a kompromisszum útját. 

Szabó Gusztáv után
mindenáron szót követeltek a bnjtár- 

sak Is.
' 'Az elnök természetesen a napirenden 
Szereplő szónokokon kívül másnak nem ad
hatta meg a szót,

a hajtársak vezére, Hozmetz Ferenc 
L Károly azonban beszélni kezdett.

Hozmetz Ferenc Károly, aki az Adum pro
fesszor elleni tüntetésekben is vczctöszerc- 
pet játszott, a francia követség ellen rende
zett tüntetésben való részvétel miatt 20 
pengő pénzbüntetésre ítéllek, — a páneu- 
rópa-mozgalom zászlaját kifogásolta. A te
remben kifüggesztett zászló széleit a ma
gyar nemzeti színek diszitették, a középen 
pedig á páneurópa-színek: égszínkék és
napsárga fénylettek. Hozmetz Ferenc Ká
roly ezt a két szint cionista színeknek ne
vezte. ‘ '

Ez a beszéd a legnagyobb zajban hang
zott el, mert a megjelent körülbelül 
400 főnyi páneurópista erélyesen és 
inindnagyobb zajjal tiltakozott Hoz
metz felszólalása ellen, mire nagy tu
multus keletkezett és ennek során most 
már — meg nem állapítható egyének 
— nekimentek a páneurópa-zászlónak, 
azt lerántották és pillanatok alatt da

rabokra tépték.
A páneurópa-zászló meggyalázása alatt

A szociáldemokraták vezetnek — Bécsien teljes a rend

A Hétfői Napló részletes jelentése az osztrák választásokról
Vasárnap izgalmas napja volt Ausz

triának. Húsznál több párt mérte össze 
erejét a nemzetgyűlési választásokon, 
amely az eddigi jelentések szerint a két 
domináló párt, a legelkesercdettebben 
küzdő ellenfelek, a szociáldemokraták 
és a keresztényszocialisták számarányá
ban nem hoz jelentős változást.

A választási küzdelem Bécsben vasár
nap a legteljesebb rendben folyt le. A 
Burgenlandban azonban a keresztény
szocialista frontharcosok és a szociál
demokrata védőszövetség tagjainak 
fegyveres felvonulása miatt túlfűtött iz
galom heves összeütközésekben robbant 
ki. Ettől eltekintve, Ausztria jelentőség
teljes vasárnapja a nyugalom jegyében 
teli el.

A választásokról a Hétfői Napló tudó
sítói az alábbi jelentésekben számol
nak be.

Bée.i, április 24. 10 ó. 30 p.
(A Hétfői Napló kiküldött ' tudósítójának te- 

lefonjelentése.) Délután & órakor lezárták a 
szavazást A szavazatok leadása teljesen rend
ben és simán folyt. Komolyabb Incidens, vagy 
zavargás nem fordult elő. A Bécsbe érkezett je

egy másik csoport éktelen lármába csapott: 
egyszerre záptojások röpködtek a leve
gőben, a záptojások célpontja Balogh 
Endre volt, a páneurópista ifjak vezére, 

akit két záptojás fején is talált, 
úgyhogy arcát és nyakát elöntötte a tojá
sok piszkos és bűzös leve. Amikor a helyzet 
már már fenyegetővé vált,

Hohenlohc Károly Egon herceg felosz
latta a gyűlést

és ezzel, elejét vette a további inzultusoknak 
és esetleg súlyosabb kimenetelű botrányok

nak. A rendőrség nem avatkozhatott bele a 
rendzavarásba, mert kezdetben csak egy 
detektív volt jelen.

A botrányos jelenetek kitörése után ter
mészetesen

telefonon értesítették a rendzavarásról 
a főkapitányságot, ahonnan egy sza

kasz rendőr vonult ki a Kereskedelmi 
és Iparkamarába.

Mire azonban a rendőrség megérkezett, a 
páneurópista ifjak már távozóban voltak és

a teremben már csak a 40—50 zajongó 
tartózkodott, akik a Szózatot kezdték 

énekelni.

A rendőrök, mii tehettek, egyebet, — na
gyon helyesen — tiszteleglek a nemzeti 
imádságnak.

A Szózat eléneklése után Szabó Gusztáv 
egyetemi tanár is . távozásra szólította fel a 
zajongókat. Kijelentette, hogy ha a pán- 
európa-mozgalöm megítélése tekintetében 
nem értenek is egyet, a nemzeti imádság 
egyesítse őket. Hangsúlyozta azonban 
Szabó professzor, hogy záptojásokat hozni 
egy gyűlésre és azokat gyanútlan emberek
hez vagdosni, nem jcllemes magyar embe
rekhez méltó eljárás. A professzor tapinta
tos, de erélyes magatartása végül is ered-, 
ménnyel járt: sikerült a tettleges inzultu- 

1 soknak elejét venni.

I
lentések szerint a tartományi városokban ha
sonló a helyzet.

Becs, április 24. 11 óra 30 perc. 

' (A Hétfői Napló kiküldött tudósítójának 
tclefonjelentésc.) A körzetekben 11 órakor 
megkezdték a szavazatok összeszámlálását. 
Az eddigi jólértesültnek látszó hírek sze
rint a szociáldemokraták előretörlek, ami 
azonban még nem tekinthetők véglegesnek. 
A szavazatok összcszámlátúsának befejezése 
éjszaka 3 órára várható, ennél hamarább 
nem lesz ismeretes a végleges eredmény. 
Hivatalosan csak hétfőn hirdetik ki az ered
ményt, aminek közlését izgatottan várja a 
bécsi közönség, az utcákon azonban teljes 
a csend és a nyugalom.

Bécs, április 24.
A ma délután 5 órakor lezárt nemzetgyűlési 

választásokon, • amelyek Bécsben és Alsó- 
Ausztriában, valamint néhány más szövetségi 
országban és városban a tarlománygyülési és 
községlanúcsi ■ választásokkal kapcsolatosak, a 
választóknak 'igen nagy részei számszerűit 
mintegy 91 százaléka vett részt. A választás 
nyugodt lefolyású volt és a pártok mu propa
gandájukban nagyon tartózkodók voltak. A vá
lasztás nyugodt lefolyása nem kis mértékben a 
tegnap délben életbe léptetett és holnap regge
lig tarló alkoholtilalomnak is köszönhető, ame
lyet igazán szigorúan tartanak be.

Jécs, április 24. éjszaka 12.25
A választások eredményének megállapí

tása éjfélkor sem Bécsben, sem a vidéken 
nem haladt annyira előre, hogy a pártok 
számarányáról áttekintés volna nyerhető. 
Bécsben és Alsó-Ausztriában a választások 
menete nyugodt volt. Stájerországból is je
lentik, hogy a szavazás zavartalanul folyt le,

Bériben ii szavazásban a részvétel igen 
nagy volt. Becsben a rendőrség mintegy

ötven embert előállított,

mégpedig a választás meghamisítása, szava* 
zásra való kényszerítés, szavazás megaka
dályozása, jogtalan szavazás, hamis és 
nyugtalanító hírek terjesztése miatt. Az 
előállítottakat a tényállás megállapítása 
után elbocsátották és ellenük az eljárást 
ineginditoilák.

Linz községi tanácsában a szociálisták 
két mandátumot nyertek. Insbruckban hir 
szerint a szociálisták már az első turnusnál 
elérték eddigi mandátumaik számút.

Becs, április 21. éjszaka t.30.
A bécsi mozikban már vetítik a hirt, hogjfl w 

a szociáldemokraták az eddigi összcszámlá- 
lás alapján eddig már 3 nemzetgyűlési 
mandátumot nyertek.
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Burgenlandban összeütközött a szocialista 
védőszövetség a frontharcosokkal

Kismarton, ápr. 24.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósitójának 

telefonjelcntésc.) Szombaton derült, fényes 
idő volt Nyugnfnmgyarországon mindenfelé 
s ezt valamennyi párt kihasználta, hogy az 
utolsó választási napon a végső erőfeszítése
ket megtegye. Különösen a szociáldemokra
ták voltak kifogyhatatlanok a választási 
trükkökben. Burgcnlandot bécsi agitátorok
kal megtelt autók árasztották el, minden
féle jelmondatot feltüntető plakátot lobog
tatnak az autókból. Minden jelből megálla
pítható, hogy úgy a szociáldemokraták, 
mint a nacionalisták, valamint az egyes 
pártok listáinak vezetői

a magyar kérdést rendkívül lényeges
nek tartják

a választás szempontjából. .4 választásoknál 
meglátszik az, hogy mit jelent Buryen- 
íandra nézve az osztrák „felszabadítás". K/. 
adók alatt összeroppanva, Burgenlandiján 
mindenki a magyar haza után vágyódik. 
Ilyen körülmények között senki sem hitte, 
hogy a választás simán, vérontás nélkül fog 
lefolyni Mindenfelé rajokban járnak a 
nyugalmagyarorszúgi községekben a szo
cialista Schulzbund és a keresztényszocia
lista harci szervezet, a Frontkampfcrck csa
patai. Vasárnap már korán reggel érkeztek 
hírek arról, hogy szombaton késő este, a 
vasárnapra virradó éjszaka és

vasárnup reggel csaknem minden köz
ségben véres verekedések fordultak 

elő.
több sebesülttel.

Vasárnapra Burgenland népe hűvös, esős 
napra ébredt, s a zuhogó csőben a válasz
tók csak lassan vonultak az urnák elé. A 

szavazás vontatottan indult meg. Ugyan
olyan módszerrel folyt a szavazás itt is, 
mint Budapesten. Külön fülkékben adták 
le a szavazócédulán szavazataikat a válasz
tók, a .szavazócédulát borítékba zárva a 
választási elnök dobta be az urnába. Min
denki, aki huszadik életévét betöltötte, sza
vazhatott. Kismartonban 3000 volt a szava
zók száma. A szociáldemokraták tanyája a 
régi katonai föreál helységében van. Az 
épület' k'Örüf a Schulzbund szürke wafTen- 
rockos, felcsapott szárnyú olasz kalapu, de- 
rékszijas csapatai cirkálnak, s sejtetik, 
hogy az épületben bőven vannak fegyve
reik. Csapatostul járnak a városban a 
Front kampferck, elszántan arra, hogy eset
leges támadásokat kell kivédeniök.

Egész Burgenlandban nagy az izgalom 
az izgalmakat fokozzák a Sopronból érkező

Kismartonban
győztek a szociáldemokraták
Kismarton, ápril. 24, éjszaka 12 óra 30 perc.

A szavazatok összeszámlása fél tizen
egyig tartott. Kismarton uccái

az ostromállapot képét mutatták.
A szociáldemokrata védőszövetség tagjai és 
a keresztényszocialista frontharcosok revol
verekkel felfegyverkezve járták be a várost 
és a fegyveres csoportok farkasszemet néz
tek egymással. A védőszövetség emberei fő
ként a párthelyiség előtt csoportosullak, a 
frontharcosok pedig 18—20 főnyi csopor
tokban cirkáltak az uccákon. Féltizenegy 

hitek, melyek szerint oda
antant misszió érkezett, amely kutatá

sokat foganatosított.
Különböző hírek járják be Burgenlandot, 
hogy számos vidéki helyen zavarok fordul
tak elő.

Savanyukuton a tartományi kormány
zóság színhelyén a Schulzbund tagjai 
a választási helység előtt véresre ver

tek több választót.
Egyes csoportok azzal fenyegetik a választó
polgárságot, hogy ha a szocialista többséget 
szépszerével nem tudják elérni, erőszakot 
alkalmaznak. .4 hangulat általában nyomott.

Az egyesült polgári pártok tanyáján nagy 
a levertség. A pártok semmi jót nem vár
nak. Kismartonban szocialista többségre 
számítanak, valamint az egész Burgenland- 
ban is.

órakor ért véget a szavazatok összeszám- 
lálása. Az eredmény a következő:

szocialisták 1011
keresztényszocialisták 900
Landbund (parasztpárt) 37

A Kismartonba érkezett hírek szerint Bur
genland többi helyiségében is nagyrészt

a szociáldemokraták vezetnek 

szótöbbséggel, Burgenland egész területének 
választási eredményét hétfőn reggel 9 óra
kor hirdetik ki Kismartonban.

Bethlen miniszterelnök 
aTakarékossági Bizottság ülésén 

uj munkarend megállapítását kéri
Azok az ellentétek, amelyek a Takarék 

kossági Bizottság tagjai és egyes miniszter 
rek között legutóbb felmerültek, az akció 

teljes csődjével fenyegetnek. Többen azzal 
az indokolással, hogy a kormány egyetlen; 
komoly takarékossági javaslatot sem hono
rál, lemondani készülnek.

A helyzet annyira súlyos, hogy
a bonyodalmak elsimításának és az el-, 
lentétek kiküszöbölésének munkáját 
maga Bethlen István gróf miniszterei- I 

nők vette a kezébe.
A miniszterelnök ugyanis értesítette a Ta
karékossági .Bizottság ■ elnökségét, hogy a 
legközelebbi plenáris ülésen jelen akar 
lenni.

Értesülésünk szerint
Bethlen miniszterelnök a Takarékos
sági Bizottság ülésén hosszabb beszédet 

mond,
amelyben előterjesztést tesz uj munka
program megállapítására. A miniszterelnök 
személyes megjelenésével és felszólalásával 
elejét akarja venni a súlyosabb bonyadal- 
maknak és dokumentálni óhajtja, hogy a 
Takarékossági Bizottság működésére nagy, 
súlyt helyez. Kormánypárti körökben re
mélik, hogy ilyenformán sikerül az izgal
makat levezetni

A plenáris ülésen egyébként a miniszter
elnök előterjesztése alapján hosszabb időre 
megállapítják a Bizottság munkarendjét.

Az Országos Közlekedési 
Bizottság május közepén 

dönt a Talbot-iigyben

A csobaji gyilkosság, 
mint rágalmazást per

Három névtelen levél a pesti főkapitányságon 
keresi a felbujtót, egy Ügyvéd pedig a járásbíró

ságon a becsületét
Á csobaji gyilkosság ügye most egy iz

galmasnak ígérkező járúsblróságl tárgyalá
son, mint rúgalmazási ügy kerül főtárgyalói 
elé.

Ismeretes, hogy mull év szeptember hó 
12-én éjszaka a kastélya verandáján tar
tózkodó Csobalyi József dúsgazdag földbir
tokost orozva lelőtték. Mellette tartózkodott 
az utolsó pillanatban is Kállai Angola, a 
menyasszonya, aki intézkedett, hogy súlyo
san sérült vőlegénye orvosi segítségben ré
szesüljön, azonban mór nem leheteti az 
életnek megmenteni, három nap múlva, sé
rülésébe belehalt.

A szomszédos Páty község csendőrsége in- 
dilotta meg a nyomozást. Hosszas eljárás 
után őrizetbe vette Hegre Albert és Bégre 
József ottani gazdákat, azért, mert ti millió 
koronával tartoztak Csobalyi Józsefnek és a 
csendőrök fellcvése szerint igy akartak fize
tési kötelezettségüktől megszabadulni. A 
gyanúba vett gazdálkodókat Nyíregyházára 
szállították, az ottani ügyészség fogházába. 
A vizsgálóbíró nyomban szabadon bocsátotta 
őket, mert nem találta alaposnak a gyanút.

Később egy másik reierens kapta meg az

ügyet, az újból elfogatta a két Begrét
igy állt, az ügy eg^. tyzpnyplánul a .tfk 

les személyét illetőért, amikor a budapesti 
főkapitányság

három névtelen levelet kapott.
Anévtelen levélírók arra hívták fel a pesti 

rendőrség figyelmét, miután fővárosi detek
tívek is nyomozlak a gyilkos után annak
idején — hogy a gyilkosság hátterében

mint felbujtó
nem más áll, mint a meggyilkolt Csobalyi 
fivére,

Csobalyi Gyula dr.,
aki dúsgazdag bátyjánál jóval kisebb va
gyonnal rendelkezett és a még régebben 
létrejött örökösödési szerződés szerint egye
düli örököse lett fivérének. A névtelen le
vélíró felvilágosítása szerint

a fivérek között 1918-ban szerződés 
jött létre,

hogy amelyik a másikat túléli, lesz az előbb 
elhaltnak általános örököse, ha csak az 
meg nem nősül.

— Már pedig Csobalyi József meg .akarj 
nősülni — írja a vádaskodó névtelen levél
író — és igy a szegényebb Csobalyi Gyula 
részére megszűnt volna a lehetőség, hogy a 
hatalmas csobaji birtokot és felszerelését 
valaha megkaphassa.

Ilyen okoskodás után pedig

a legsúlyosabb vádat emelte a levélíró 
Csobalyi Gyula dr. ellen.

A pesti főkapitányság a kapott névtelen 
levelek íróját akarta előbb kinyomozni. Be
idézte elsősorban Csobalyi Gyulát, kire gya-. 
nakszik rahjlt.

Csobolyai három személyt jelölt meg: 
nővérét, Csebalui Margitot, Kállay Angélát 
és Hellcnberg Árpád dr. fővárosi ügyvédet.

Szerinte Csobalyi Margit és Kállay An
géla igen éles harcban állanak vele szemben 
az örökség miatt, Ilellenberg Árpád ügyvéd 
pedig Csobalyi Margitot képviseli, de a csa
lád bizalmasa is volt és szintén követelései 
vannak rajta.

Hellenberg Árpád ügyvéd tudomást szer
zett arról, hogy ez a gyanúsítás hangzott el 
vele szemben és ezért

felszólította ievélb n volt jóbarátját,
Csobalyi Gyulát, hogy vonja vissza vádjait, 
mert különben büntető eljárást indít ellene.

Miután levelére sem kapott választ, 
feljelentette becsületsértés elmén 

Csobalyi Gyulát a budapesti büntető járás
bíróságon, ahol Székely jdrásbiró elé került 
az ügy. A kitűzött tárgyaláson a rágalma- 
zási per keretén belül szóba kerül tehát a 
titokzatos csobaji gyilkosság ügye is.

Egyelőre szünetelnek a tárgya
lások, mert Londonból még nem 
érkezett meg a végleges válasz 
a villamoscentrálé építési felté

teleiről
A villamoscentrálé építésének problémája 

lassan halad a megoldás felé. Még a legbeava« 
tottabb körökben sem tudják: mikor írja alá 
a kormány a szerződést Talbotékkal, milyet 
feltételek mellett ülik végre nyélbe ezt a rég* 
óta húzódó üzlljtct és hol fogják, felállítani g 
villaíTíoscentráÍCT.
Egyelőre esak annyi bizonyos, hogy nem 1 

Budapest, hanem Tata, vagy Várpalota ' 
lesz a győztes

abban a harcbaji, amely a ccntrálé helyéért 
megindult.

Hermann Miksa kereskedelmi miniszter ' 
közvetlen környezetében

egyébként úgy informálták a Hétfő Napló. 
munkatársát, hogy a villamoscentrálé iigyéberf 
még mindig nem érkezeit meg a végleges vá-* 
lasz azokra a feltételekre, amelyeket a kors 
mány a Talbot-csoport megbízottai elé terjeszt 
tett. Minthogy azonban már minden intézke-* 
dés megtörtént a megoldás érdekében, bizo-* 
nyosra lehet venni, hogy egy-két héten belül 
Londonból megérkezik a végleges álláspontot 
közlő értesítés. Mihelyt ez a válasz megérke< 
zik, tehát legkésőbb ,

május közepén Hermann Miksa kereske- 1 
delml miniszter a Talbot-Ugyet az Orszá- ] 

gos Közlekedési Bizottság elé terjeazti.
Ennek a bizottságnak nincs határozathozatali 
joga, minthogy azonban ez a bizottság kizáró-* 
lag elsőrangú szakértőkből áll, kétségtelen 
hogy a bizottság álásfoglalása döntő jelentő-* 
ségü lesz.

50.000
teljesen hibátlan, szavatoltan színtartó

mosoanyag
u. n. mosódelén

szép divatmintákban, 76/78 cm széles, métere 
Míg a készlet tart.

Nagyobb mennyiség eladásánál annak korlátozását 
fen tartjuk magunknak.

E cikket viszontclárusítőknak nem szállíthatjuk.

méter

fillér

Árjegyzékünk tavaszi és nyári újdonságaink
kal több mint 1000 ábrával megjelent és azt 
kívánatra bériuonlvo, díjtalanul küldjük.
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„Nem lehet a magyar Justiciát, 
mert nem telik palástra, kombinéba és 

bubifrizurába öltöztetni"
Vámbéry Rustem kritikája a büntetőnovella-javaslat ellen 

az ügyvédi kamara közgyűlésén
Vasárnap délelőtt nagy érdeklődés mellett 

tartotta meg az Ügyvédi Kamara rendes évi 
közgyűlését.

Dr. Pap József elnöki megnyitójában vissza
pillantást vetett a múlt idők történelmi esemé
nyeire és hangsúlyozta, hogy a rekonstrukció 
munkájának mielőbb be kell fejeződnie. De ez 
csak akkor sikerülhet, ha az igazi liberalizmus 
és demokrácia jegyében fog megtörténni. El
érkezettnek látja az időt, hogy közjogi szem
pontból kívánjuk a gyülekezési és a sajtósza
badság, valamint az esküdtszék visszaállítását. 
Felemlíti, hogy az utóbbi időben néhány poli
tikai ügyben hozott Ítélet

feltűnő szigorú volt
Elismeréssel nyilatkozik a szanálás munkájá
ról, de megemlíti, hogy a magángazdaságokban 
igen nagy a nyomorúság. A kormánynak az 
ügyvédség hóna alá kell ngulnia, hogy szorult 
helyzetén segítsen.

Ezután a tervezett ügyvédi numerus clausus- 
ról szól, amit nem tart helyes megoldási mód
nak, amely alkalmas volna arra, hogy az ügy
védségen segítsen. Végül szóváteszi a most 
létesített

olasz-magyar szerződést,
amelyben presztízsünk’ emelkedését látja.

A nagy tapssal fogadott beszéd után Popper 
Tódor főtitkár ismertette a Kamara évi műkö
dését és az ügyvédi kar sérelmeit tette szóvá.

A jelentéshez dr. Szilágyi Károly szólott 
hozzá és kifogásolta annak .

túl lojális hangját,
amellyel ellentétben több önérzetet követel a 

Kamara és az ügyvédi kar részéről. Szigort! 
szavakkal bírálta azokat az akadályokat, ame
lyekkel a jogkereső közönségnek meg kell küz
denie a bíróságoknál és a hatóságoknál. Ki
jelentette, hogy túlságos nagy terrénuma van

a protekciónak és a nepotizmusnak
ú bírói állások betöltése körül.

Székely Lajos felszólalása után általános tel
iszés közepette Vámbéry Rusztem emelkedett 
szólásra. Kijelentette, hogy

a készülő büntctöjavaslat merénylet az 
igazságszolgáltatás cs az ügyvédség ellen.
A javaslat teljes egészében abszurditás, de 

különösen annak 3. g-a, amely a politikai vé
leménynyilvánítástól is — egy évik terjedhető 
fogházbüntetés terhe mellett — megfosztja azt, 
akinek mellékbüntetésként politikai jogait fel
függesztették. Megtörténhet tehát az a furcsa 
helyzet, hogy akit 3 hónapra ítéllek el és po
litikai jogait mellékbüntetésként felfüggesztet
ték, ha bárhol politikai nyilatkozatot tesz, egy 
évre ítélnék el. A novella ezenkívül minden 
bűncselekményt, amelyet öt évet meg nem ha
ladható büntetéssel sújt a büntetőtörvény- 
könyv, egyes bíróság elé akar utalni, amely le
hetővé tenné, hogy minden vizsgálat és kifo
gás kizárásával

bárkit is a bíróság elé állítson az ügyész
ség.

—* Ha nincs elég pénz az Igazságszolgálta- 
fásra, jelentsük be a csődöt. De

nem lehet a magyar Justiciát, azért mert 
nem telik palástra, kombinéba és bubi

frizurába öltöztetni.
Ezután a következő határozati javaslatot 

lerjesztette elő, amit a közgyűlés általános 
lelkesedéssel elfogadott:

— ,4 kamara felháborodással tiltakozik a 
"büntető-novella javaslat ellen, amely nemcsak 
felesleges, de a büntetőjog és a bűnvádi eljárás 
alapigazságaiba ütközik, a személyes szabad
ságot és a jogszolgáltatás biztosítékait a leg
súlyosabban veszélyeztető kísérlet a forradalom 
"állandósítására az igazságszolgáltatás terén.

Ezután Blauner Mór dr. tiltakozott az ügy
védi numerus clausus ellen, majd általánosság
ban foglalkozott az ügyvédek súlyos anyagi 
helyzetével és indítványozza, hogy a vagyon
felügyelői, tömeggondnoki és egyéb kirendelé
sekből befolyó ügyvédi jövedelmekből

10% -ot köteles legyen a kirendelt ügyvéd 
a gyám- és nyugdíjintézet pénztárába be

fizetni.
Lingmayer József, dr, Zboray Gyula és dr. 

Kelemen Frigyes felszólalása után — akik kö
zül az utóbbinak az ügyvédi numerus clausus 
mellett történő felszólalása nagy visszatet
szést keltett és zajt váltott ki a jelenlevők so
raiban — a vitát bezárták. Ezután a részletes 
vita során dr. Perlaky a lakásfelszabaditás, dr. 
Szalay Viktor az egyes bírósági tanácselnökök 
furcsa és az ügyvédi tekintélyt sértő eljárását 
lette szóvá, amivel szemben

bojkottot ajánlott

h közgyűlésnek.
Dr. Sebestyén Ernő az esküdtszék visszaállí

tását, Kolmann Dezső dr. a polgárok ktutasi-
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Hétköznap : József 8—96. 
.Vasárnap délután 4 órától: Teréz 92—70 

és 98—70.

Az indiai maharadzsa, akinek érdekes sze
mélye, regényes gazdagsága, három napon ál 
foglalkoztatta Budapestet, izgatta a pesti fan
táziákat, ma már Bécsben van. Vasárnap délben 
utazott cl Pestről az osztrák fővárosba.

Yagalyit Sing szombaton este az Operaház 
bán volt teljes kíséretével. Az Operaház két 
páholyt bocsátott rendelkezésére. Az egyikben a 
maharadzsa ült* pesti vendégeivel, a másikban 
pedig kíséretének tagjai. Előadás után a maha
radzsa a Dunapalotába hajtatott, olt vacsorá
zott, majd nyugovóra tért. Vasárnap a kora 
délelőtti órákban, amidőn a legjobban szakadt 
az eső, autósétára indult. A külügyminiszté
rium kiküldött főtisztviselői, Márffy-Mantuano 
Rezső dr. miniszteri osztálytanácsos s egy szá
zados kíséretében

másfélórás autóulat tett a fővárosban, 

amelyet a csukott autó ablakai mögül tekin
tett meg. Tizenegy órakor visszaérkezett Duna- 
palotabeli lakásába, ahol titkárjai és személy
zete már utrakészen várták. Átöltözött, úti- 
ruhát vett fel, szolgái pedig lehordták a Ritz 
poggyászhelyiségébe a bőröndöket, számszerint 
húszat. Azonban azt

a kis lakktáskát,

mely a fenséges ur milliárdokat érő ékszereit és, 
drágaköveit tartalmazzák,

a maharadzsa benső titkára vitte le.

Az elutazás előtt az egyik titkár kiegyenlí
tette a maharadzsa

csaknem százmilliós száliószámláját.

A személyzet valóban fejedelmi borravalót ka
pott. A maharadzsa ezután kíséretével a haj
longó szállodai személyzet és az érdeklődők 
sorfala közt utikabátban a szálló halijába 
ment le, ahol a szállodai lakók és vendégek 
egész csoportja várta, hogy láthassák őt, amint 
fényes kíséretével elhagyja a szállót, őfensége 
Jagatyit Sing legnagyobb megelégedését fejezte 
ki a szálló igazgatója előtt, azután

■ hotelkapa előtt várakozó elegáju állami 
autóba szállt, amelyet a kormány bocsá

tott rendelkezésére.

fásának és rendőri felügyelet alá helyezésének 
megszüntetését, Szőke Sándor dr. pedig a pol
gári személyeknek a katonai bíróság hatásköre 
alól való kivonásának elrendelését indítvá
nyozta, majd dr. Rózsa Andor az 1918 óla el
követett sajtódeliktumokra vonatkozóan 

amnesztiát követel

az elítéltek* részére és tiltakozott a lapbctillá- 
sok ellen. Török Sándor dr. a birói és ügyvédi 
talár kötelező viselésének behozatalát indít
ványozta, majd dr. Kramer és dr. Grünhut 
Ármin felszólalása és a napirend többi pont
jának megvitatása után a közgyűlés a késő 
délutáni órákban ért véget.

A szabadkirályválasztó kormánypárti 
képviselők hatalmas Habsburg-ellenes 
tüntetést rendeznek május 8 ón Cegléden

Május 8-án mozgalmas vasárnapja lesz 
Cegléd városának. A város képviselőjének, 
Erdélyi Aladárnak a kezdeményezésére 
országos függetlenségi napot rendez Cegléd 
városa, amely erre az alkalomra meghívta 
mindazokat a közéleti előkelőségeket, akik
nek a függetlenségi politikához valami kö
zük van. A ceglédi május 8-iki ünnepség 
rendezéséről és céljairól

Szabó Sándor
képviselő, a kormánypárt alelnöke a követ
kezőket mondotta a Hétfői Napló munka
társának:

— A ceglédi megmozdulás

ellentüntctés lesz a Habsburg-párti pro
pagandával szemben.

Dokumentálni óhajtjuk, hogy az ország

Beszélgetés a pályaudvaron 
a maharadzsával, aki vasár
nap délben Bécsbe utazott

Elutazása előtt, a szakadó esőben, 
csukott autón, megtekintette a fővárost

közvéleményének tekintélyes része

nem akar semmiféle Habsburgot.

Általában osztjuk a kormánynak azt az ál
láspontját, hogy a királykérdés megoldása 
egyelőre nem aktuális, le akarjuk azonban 
szögezni, hogy

nekünk Habsburg nem kell,

továbbá hangsúlyozni akarjuk, hogy a ki
rálykérdés megoldását nagy tapintattal kell 
előkészíteni, különben örökös pártoskodá
sok magvait hintjük el.

Politikai körökben nagy érdeklődés előzi 
meg a kormánypárti szabadkirályválasztók 
ceglédi tüntetését már csak azért is, mert 
hiszen az utóbbi időben a legitimisták is a 
kormány által remélik céljaik elérését.

Környezetének szükebb tagjai a kormány elő
zékenysége folytán ugyancsak állami autón 
hajtattak a pályaudvarra, mig a finom bőrön
döket a személyzet két mósik csukott kocsi
ban helyezte el. Néhány perc múlva a négy 
autó már a keleti pályaudvarra érkezett, ahon
nan az egy órai gyorsvonattal a maharadzsa 
Bécsbe utazott

Elutazása előtt mintegy tiz perccel, közvet
lenül a bécsi gyors mellett, a pályaudvar per- 
ronján .

alkalma volt ■ Hétfői Napló munkatársá
nak beszélnie a maharadzsávaL

Jagatyit Sing őfelsége arra a kérdésünkre, 
hogy érezte magát Budapesten s milyen ta
pasztalatokra tett szert, igy felelt:

— Budapesti tartózkodásom alatt mindvé
gig

Igen kellemesen éreztem magamat.

.4 fogadtatás rendkívül előzékeny és szívélyes 
volt. Sokáig fogok még az Önök fővárosára 
gondolni,

ahol megismertem egy minden tekintetben 
kiváló, ugyancsak szívélyes vendéglátó 
házigazdát, az önök miniszterelnökét, 

Bethlen István grófot.

A maharadzsától felvilágosítást kértünk, váj
jon tényleg más&tlezor volt ez alkalommal Bu
dapesten. Ellcrjgfit hírek szerint ugyanis két 
évvel ezelőtt inkognitóban járt nálunk.

A maharadzsa erro a kérdésre nem vála
szolt. Mosolygott. A mosolygás volt a válasz. 
Érdeklődtünk utazási programja_ felől:

— Néhány napot Bécsbcn töltök, azután 
Páriába utazom. Hogy ott meddig maradok, 
azt egyelőre nem tudom — hangzott a válasz.

A maharadzsa ezután kíséretének sürgeté
sére a számára fentartoti elsőosztályu kocsi 
felé indult. Pár perc múlva a vonat kiröhögött 
a pályaudvarról.

Nemsokkal később a pályaudvarra berobogó 
bécsi gyorson egy dúsgazdag amerikai érke
zett a családjával. Alig takarították ki a Biti
ben az indiai maharadzsa elsőemelcli tizszobás 
apartementjét, máris beköltözött oda az uj 
amerikai vendég. Az amerikai maharadzsa.

f »’ ) í®1

Akár szőke, akár fekete1
— mindig csodás az

EIIDA
HAJÁPOLÁS
hatása: selyenilágy dús haj!

Vegyen még ma 28 f.-ért egy csomagod

Heitlerné 2 pengőért 
ismét jósol

Röpcédulán invitálja a pacienseket

Néhány hónap óta rossz idők járnak a 
jósnökre. Az utóbbi hetekben egymásután 
kerültek a bíróság elé és közülük többet el 
is ítéltek. Ezzel egyidejűleg pedig figyelmez
tették őket, hogy a jóslásokat szüntessék 
be. Legtöbbjük le is lakatolla lakását és 
minden további értesítés nélkül eltűnt láto
gatói elöl.

Ugyanez volt a helyzet a közismert Heit- 
Icr Károlyné IzaJielIa-uccai lakásán, ahol az 
ajtóra függesztett cédula közölte: elutaztam. 
Heitlerné visszavonulása különösen súlyo
san érintette a jósnö pácienseit, mert Heil- 
lemé, akit a bíróság érdekes tárgyalás után 
felmentett a kuruzslás vádja alól, a felmentő 
Ítélet óta még nagyobb bizalomnak, örven* 
dett, mini azelőtt.

Már-már ugylátszolt, hogy a szerelmes 
leányoknak cs a reményvesztett fiatalembe
reknek nem lesz hova fordulniok, hogy 
megtudják a jövő ígéreteit, amíg végre e. 
héten

megnyílt Heitlerné lakásának ajtaja. ' 

Az érdeklődőket Heitlerné férje fogadta, 
aki a kővetkező szövegű

nyomtatott blankettát

nyújtotta át az érdeklődőknek:

Október hó 1-ig VII ■ öv-ucca 175. szám 
alatt vagyok található. A 65-ös és 67-es 
villamos Erzsébet királyné útja. Vég

állomás.

Á látogatók' boldogan vették át a nyomta
tott meghívót, amelyen óvatosságból nem 
szerepelt a modern Pythia neve, és az adott 
pontos utasítás alapján siettek ki az öv- 
uccuba.

Kint a külső perfériákon van az öv-utca 
175. számú ház, amelynek egyik elegánsan 
berendezett lakásában fogadja a látogatói 
kát Heitlerné. A nyomtatott meghívó pro-< 
pagálása óta az üzem meglehetősen fellen
dült. Mondják, hogy I

naponta 25—30 ember keresi fel az j 
öv-utca jósnőjét.

A várakozók a verandán ülnek és ciisku-t 
rálnak. Elmondják, milyen kitünően eltalál 
mindent a jósnö. De kiderül az is, hogy

a jóslás dija két pengő.

A látogatók pedig egyre szaporodnak'. 
Hiába, ma a legjobb foglalkozás jósnőneK 
lenni, v é i 1 s
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Leégett egy üzlet 
a Kertész-utcában

Gázmaszkkal hatoltak be a tűzoltók 
a helyiségbe

Vasárnap délelőtt a Kertész-utca járókelői 
t szrcvctték. hogy a Kertész-utca 50. számú 
házban levő Vadás: István gumiáru üzleté
nek redőnye alól

vastag füstgomolyag tör elő.

Azonnal értesítették a tűzoltókat, akik 
SzUvay Kornél főtiszt vezetése alatt csak
hamar megjelentek a helyszínen.

A tűzoltók csákányokkal felfeszitellék az 
üzlet vasredőnyét és úgy akartak behatolni 
az égő helyiségbe. A meggyulladt gumiáru 
füstje azonban oly tűrhetetlen bűzt árasz
tott. hogy

a tűzoltók kénytelenek voltak gázmasz
kot húzni

és így közelítenék meg a tűzfészket.
Az üzletből egyre nagyobb lángnyelvck 

törlek elő. Többszúzfőnyi tömeg gyűlt össze, 
amely riadva nézte a hatalmas tüzet. A 
tűzoltók nagy crőmegfeszítéssel láttak az 
oltás munkájához és félórai kemény munka 
után sikerült is a tüze! lokalizálni.

\ sikeres munka után megállapították, 
hogy

a tűz a berendezést és az áruraktárt 
elhamvasztotta.

\ kár összegét nem sikerült még megálla
pítani. A tüzel az. eddigi jelek szerint rövid
hír lat okozta.

Elfogták, amikor 
el akarta zálogo

sítani a lopott 
perzsaszőnyeget

Társát, aki megszökött, 
körözi a rendőrség

A kerlészulcai zálogházban a dctckliveknek 
feltűnt szombat este egy kopottas ruháju fia
talember, aki

több értéke* perzaaszőnyeget aknrt el
zálogosítani.

A detektívek igazolásra szólították’ fel a fiatal
embert, majd elindultak \ . hogy előállítsák 
a főkapitányságra. Mikor u zálogház bejárata 
elé léptek,

rgy másik gyanús külsejű fiatalembert 
pillantottak nteg,

ez azonban észrevette a dclcklivekef,
futni kezdett,

majd felugrott egy robogó villamosra és igy 
sikerült elmenekülnie.

A főkapitányságon kiderült, hogy a fiatalem
bert liirsch Ákosnak hívják, 21 éves magán
tisztviselő. Bcvullottu, hogy a perzsaszőnyege
ket megszökött barátjával együtt lopta. A de
tektívek utánanézlek a fiatalember előéletének 
és csakhamar érdekes dolgokat sikerült meg- 
óllapitaniok.
. Kiderüli, hogy liirsch Ákos

előkelő polgári családból származik.
Apja közismert építési vállalkozó. A flu már 
fiatal korában rassz társaságba került és rövi
desen kontaktusba jutott a rendőri gyermek- 
bírósággal. Többlzben érték tetten

lopáson,
egyszer meg akkor csípték el, mikor egy orvos 
tábláját akarta a házfalról lefeszíteni. Tolvaj- 
Jásaiórl

többször cl Is ítélték,
• le Hirscli Ákos egyre lejjebb csúszott. Elköl
tözött vzülci lakásáról és nz Izabclla-utcában
• gy elvalt asszonnyal élt vadházasságban. Az 
utóbbi Klubén ugv látszott, hogy megváltozik. 
Így vállalatnál kapott tisztviselői állást. Né-, 
bánv nappal ezelőtt vesztére megismerkedett
< gy 1.eltér Ödön nevű rovotlmullu 28 éves 
belörövcl. aki

szintén előkelő családból származik.
\ kél fiatalember ezután több lakásba betört 
r- az ellopott tárgyakat különböző zálogházak
ban heh érték cl. mig végre most rajtavesztet
tek.

\ ful.apil.u.yságon Lettet Ödön kézrekerite- 
MO. ni.’gimhill a nyomon'; .liirsch Ödön előtt 
ma kihirdették a letartóztatásról szóló végzést 
és holnap átkisérik az ügyészség fogházába.

Nem kér bocsánatot Fedák Sári!
Fedák a per előtt már meg akarta magyarázni Bánky 
szüleinek, hogy a neki imputált kifejezéseket nem tette 

meg — Fedák a vádlottak padján!
Ma délelőtt 11 órakor nagy napja lesz Fe

dők Saroltának — mint ahogy az „Idézés bűn
ügyben" cimü nyomtatvány jelzi Zsazsa nevét 
—, mert uj szerepében mutatkozik be ekkor a 
tárgyalási szoba kis méreteinek megfelelő kö
zönség előtt. Fedők Sarolta, aki kaleidoszkóp- 
szerűen változatos életet élt eddig, most újabb 
.színnel volt kénytelen gazdagítani életét: Fe
dők Sarolta a

vádlottak padjára kerül,
Ránkij Vilma, a nagy magyar filmsztár állító
lagos megrágalmazása miatt. Beszélgettünk 
Fábián Sándor dr. ügyvéddel, aki Fcdákot kép
viseli az ügyben. Fábián kijelentette, hogy az 
ügy békés elintézéséről beszélni sem lehel, 
Fedők semmiesetre sem fog bocsánatot kérni 
Bánky Vilma szüleitől, mert Fedák a neki im- 
puláli becsülctsérlő kifejezéseket

nem tette meg.
— Mikor az a cikk megjelent, amelyben Fe-'

Sebess Árpád, az „Öngyilkosok Újságja" 
szerkesztőjének átférje az Astoria-szálló előtt
Összetűzött egy századossal, csaknem tettlegességre került 

a sor; végül is kibékültek a felek
Vasárnap éjszaka az Aslória-szálló előtt 

kínos botrány játszódott le, amelynek egyik 
szereplője Sebess Árpád magánhivatalnok, 
az „öngyilkosok Újságja" cimü lap szer
kesztője volt, aki két évvel ezelőtt maga is 
öngyilkosságot kísérelt meg.

Sebess Árpád vasárnap éjszaka egy óra
kor kisebb társasággal a Kossuth Lajos- 
utcában haladt a Rákóczi-ut felé. Közvetle
nül az Astória-szálió előtt néhány pillanatra 
megállt s az Astoriából kivonuló estélyi
ruhás hölgyeket és urakat szemlélte. Ebben 
az időben lépett ki a szállóból két hölgy, 
egy főhadnagy és egy civilruhás ur társasá
gában egy százados, aki észrevette Sebess 
Árpádot, amint barátai előtt

a szállóból kijövő társaságra állítólag 
hangos megjegyzéseket tett.

Á százados odalépett a cvíkkeres, közép
termetű fiatalemberhez, Sebess Árpádhoz s

felelősségre vonta.
Sebess tagadta, hogy ő bárminő sértő 

megjegyzést tett volna. Szó szót követett, 
az izgatott szóváltás mind hevesebbé vált.

Csalt, sikkasztott, magánlak
sértést és erkölcsrendészeti 
kihágást követett el — még
sem kapott büntetést, mert 

elmebeteg
Rendőrségi, honvédelmi miniszteri és törvény

széki iratok egy kilakoltatásí tárgyaláson
Nem mindennapi küzdelmet folytat egy lo- 

vaguccai háztulajdonosnő két különös életű la
kója ellen, akiket gazdag bünlajstrom felsoro
lása után tegnap kihelyezett a lakásukból a bí
róság.

Czuczor Istvánná lovagulcai házában bérelt 
’gy második emeleti nagy lakást R. I., aki elő
kelő köztisztviselői családból származik. Címe
res névjegyen, mint színigazgató szerepel, azon
ban, mint később kiderült, a .színészeihez 
mindössze annyi köze van, hogy valaha sta
tiszta volt. R. I. már hosszabb idő óta együtt 
élt egy I). I. nevű ügyészségi tisztviselő elvált 
feleségével. L. Edith-tcl.

Ctuczorné nemrégiben felmondott nekik, 

részint, mert a lakást alkalmi találkahelynek 
adták ki. részint, mert tűrhetetlennek találta a

Royal Orfeum
hatalmas májusi műsorának attrak

ciója a 

láncoló 
eleíőnio k: 

dák undorító kis pesti macskának nevezte a 
Ilollywodban világnagysággá emelkedett Bdnky 
Vilmát, akkor Fedák egy másik lapban azonnal 
megcáfolta a neki imputált kifejezéseket. Ezt 
ő soha és senkinek nem mondta. Mindannak 
ellenére hajlandónak mutatkozott Bánky 
Vilma Pestszenllőrinccn élő szüleit felkeresni 
és nekik

megmagyarázni a helyzetet.

Ezt Bánkyék nem fogadták el és beadták 
ellene a feljelentést. Bánky Vilmáikkal szem
ben Fedák nem fejezheti ki újra sajnálkozá
sát, mert ezt már egyszer elutasították. Az 
ügy előreláthatóan felmentéssel fog végződni.

A hétfői főtárgyalási, amelyet dr. Jakab 
Ernő törvényszéki bíró fog vezetni nagy ér
deklődés előzi meg, mert egyesek állítólag 
tudnak olyan bizonyítékokról is, amelyek nyo
mósán jöhetnek számításba Fedák Sári ter
hére.

A századosi kérlelte társasága, hogy hagyja 
abba a vitatkozást, az azonban felhevülten 
továbbra is erélyes hangon folytatta a fele- 
lösségrevonást Sebessel szemben. Már-már 
ugylátszott, hogy,

feftlegességrc kerül a sor közöttük, 
amikor a vitatkozó feleket övező embergyü- 
rüt keresztültörve, rendőr jelent meg a hely
színén. A rendőr figyelmeztette az éjszakai 
cscndháboritás és botrányokozás következ
ményeire a feleket, majd igazoltatta Sebess 
Árpádot, aki hírlapírónak mondotta magát 
s izgatott hangon jelentette ki, hogy távol 
állt tőle minden sértegetési szándék, egyben 
arra is hivatkozott, hogy ő is hadviselt ka
tona,

a világháborúban féliábát vesztette s 
mttlábat visel.

A rendőri beavatkozás után a kínos bot
rány, melynek a forgalmas utcában egész 
sereg szemtanúja volt, azzal ért véget, hogy 
a 'százados baráti jobbját nyújtotta Sebcss- 
nck a világháborúban megrokkant baj
társnak.

/
viselkedésüket. A pár nem fogadta el a felmon
dást ,mire a háztulajdonosnő a bíróságtól 
kérte a felmondás érvényesítését.

A tegnap tartott tárgyaláson a bíró ismer
tette a beszerzett rendőrségi iratokat, melyek
ből furcsa dolgok derültek ki. Az iratok sze
rint D. I.-né feljelentett egy ismert budapesti 
ügyvédet, aki a válóperét intézte s feljelenté
sében

azt állította, hogy az ügyvéd közokirat
hamisítást követett el,

mert nem volt érvényes meghatalmazása a vá
lóper viteléhez. Az ügyvéd azonban beigazolta, 
hogy az asszony két tanú előtt saját maga áll-i 
tolla ki az ügyvédi meghatalmazást. D. I.-né 
ellen

közoklrathamisitds és gyermek családi ál- ’ 
lása ellen elkövetett bűntett

címén is folyt az eljárás, mert a múlt évbert 
befeküdt az Uj Szt. János-kórház szülészeti 
osztályára, ahol mint R. J. félesége jelenteitől 
be magát és

a megszületett gyermeket, mint törvénye
set R. I. neve után anyakönweztette.

A honvédelmi minisztérium csalás elmén jcs 
lenlettc fel B. I.-t, mert megjelent a miniszlw 
riumban s

száz százalékos rokkant főhadnagynak 
adva ki magát, 13 milliót csalt ki.

Csalás miatt folyik az eljárás a pár ellen, mert 
a lovagutcai lakásuk egyik szobáját újság
hirdetésben albérletbe kínálták. Dr. Kutschera 
Ferencné jelentkezett a hirdetésre, kibérelte a 
szobái s három havi bért 4,800.000 K-t előre la 
is fizetett. Pár nap múlva, mikor beakarl köl
tözni, B. I. és az asszony kijelentették, hogy 
a szobát másnak adták ki, de az előre fizetett 
bért nem adták vissza. A sorozatos bűntettekért 
azonban nem tudta a bíróság felelősségre 
vonni R. I.-t, mert hivatalos

hatósági bizonyítvánnyal igazolta, hogy 
elmebeteg.

Ugyanilyen címen megszüntettek ellene még 
néhány magánlaksértési, hamis tanuzási és 
egyéb kihágási eljárást.

A bíróság a tanuk vallomásából tényként 
megállapította, hogy R. I.-ék.

tűrhetetlen magatartásukkal rászolgáltak
a lakásrendeletnek a kilakoltatásról intézted., 
szakaszának alkalmazására. A rendőrségi ira< 
tokból kitűnt az is, hogy lakásukkal

az erkölcsrendészeti törvénybe ütköző mó
don Üzérkedtek.

A bíróság ezért helyt adott a felmondás érvé
nyesítése iránti keresetnek s az ítéletet végre-< 
hajtás céljából áttette a lakáshivatali minisz-* 
téri biztossághoz.

'Pa/ma
sarkot viselek.

Tegszébt"^""""'—""',""Lcciolil. Legolcsóbb

PAP . PAP- PAP...
kárpitosáru, vas- és rézbútorgyAra

Szőnyeg, pokróc, függöny, ágy- éa asz
talterítők, gyermekkocsik, nyugszékok, leány
szoba-, előszoba- és kertibutorok, ernyők és 
sátrak minden kivitelben kaphatók 

GICHNER JÁNOS
Budapest, VII., Erzsébet kőrút 20, 

Nagy katalgust 4000 korona vagy 33 fiit postabélyeg 
beküldése ellenében postán küldők

KöszvéiiyiiántalmaK ellen
Mohai Ágnes forrás

Stcmberg Z. I. igazgatónak sikerült Londonban egy 
nagy hagyatéki árverésen szebbnél-szebb antik 
bútort, festményt, gyönyörű perzsa- és 
kinn! szőnyegeket összevásárolni. Mlndezekot 

csekély haszonnal tovább adjuk:

„Antikart“n.T.
VII., Dob ucca 31. sz.

(Kazinczy uocai saroküzlet)
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A Soroksári-uton halálra 
gázolt a robogó autó 
egy rendőrőrmestert

Szalay VI. István őrmester a kór
háziban meghalt - A gázoló soflőrt 

letartóztatták
Vasárnap hajnali három órakor halá

los anlomobilgázolás történi a Soroksári- 
uton. Egy arrarobogó autó elütötte Sza- 
lay VI. István rendörtörzsőrniestert, akit 
haldokolva szállítottak a mentők a kór
házba és aki sérüléseibe bele is halt.

Tóth Sándor dévaványai kereskedő 
Bp. 20—833. számit „Daimler*’ rend
szerű autója, amelyet Schönfeld Miksa 
28 éves soffőr vezetett, teljes sebességgel 
robogott a külső Soroksári-uton. Három 
óra múlt néhány perccel, megeredi az. 
eső és a rossz világításnál a soffőr a 
gyorsiramban száguldó autóról nem 
vette észre az ut közepén álló őrszemes 
rendőrt,

neki szaladt és kocsijának sárhá- 
nyójával elütötte, mire a rendőr el
esett és az autó kerekei alá került.

Csak ebben a percben vette észre a sof- 
för a szerencsétlenséget, teljes erejével 
fékezett, de a szerencsétlenséget már nem 
tudta megakadályozni, mert az

autó első kereke átment a rendőr

mellkasán, aki súlyos sérülései kö
vetkeztében elvesztette eszméletét.

Schönfeld Miksa hangos segélykiáltására 
rendőr sietett a szerencsétlenség színhe
lyére és néhány járókelő segítségévei fel
emelték az autót és kivonszolták alóla 
Szalay VI. Istvánt. Időközben megérkez
tek a mentők is, akik a súlyosan sebesült 
rendőrőrmestert a Szent Islván-kór- 
házba szállították, ahol három órai szen
vedés után

reggel hat órakor meghalt.
Schönfeld Miksát nyomban előállítot

ták a főkapitányságra és őrizetbe helyez
ték. Vasárnap délelőtt dr. Gyöngyössy 
rendőrkapitány hallgatta ki a soffőrt, aki 
azzal védekezett, hogy a sötétségben nem 
vette észre az ut közepén álló rendőrt. 
Ezzel szemben a nyomozás beigazolta, 
hogy védekezése nem felel meg a való
ságnak, mert a szerencsétlenségtől né
hány lépésre erős villanylámpa világi
toli.'

Kihallgatása után Schönfeld Miksát 
előzetes letartóztatásba helyezték.

Egy földbirtokos 16 éves fia 
merényletet követett el egy 

12 esztendős leány ellen

leányt kórházba kellett szállítani s műtétet 
kellett végrehajtani rajta.

A fiú az egri törvényszék elé került. Eger
ben nincsen fiatalkorú bíróság s a királyi 
ügyészség nem is emelt kifogást a büntető
törvényszék hatásköre ellen és igy rendes 
bíróság elé került a 16 éves vádlott.

A törvényszék hat hónap fogházra 
Ítélte a fiút,

Hathónapi fogházra ítélték el — A leány szülei 
350 milliós kártérítésért perelték a földbirtokos 

apát — Példátlan bünper az ítélőtáblán
Példátlanul érdekes bünperben Ítélkezett 

szombaton délben a budapesti királyi Ítélő
tábla Harmatit-tanácsa. Egy dúsgazdag föld
birtokos 16 esztendős fia volt a pör vád
lottja. A 16 éves fiú a büntetőtörvénykönyv 
legvisszataszitóbb bűncselekményével vá- 
doltan került a bíróság elé:

erőszakot követett el ctfy 12 esztendős
] kisleányon.

Eger meleltti Erk községben gazdag nagy- 
Vagyonú földbirtokos fia a vádlott. A feltű
nően fejlett, hatalmas fiú, már régebben 
udvarolt egy gazdálkodó 12 esztendős kis
leányának. A szülök nem tulajdonítottak 
semmi jelentőséget annak, hogy gyermekeik 
gyakran együtt játszanak, a fiú gyakran el
kísérte utjain a leányt. Tavaszi délután a 
rendes szokás szerint a leányt ismét elkí
sérte a flu. Este volt már, amikor haza
tértek szüleikhez s másnap

a 12 éves leány kínzó fájdalmakról 
panaszkodott.

Csakhamar kiderült a szörnyű bűn. A

aki nem nyugodott meg az ítéletben, ha
nem fellebbezett ellene. Az Ítélőtábla szom
baton tárgyalta nyílt tárgyaláson az ügyet. 
A.z iratok ismertetéséből 
fiú azzal védekezett, hogy 
erőszakot, hanem

a leány beleegyezésével
Rövid tárgyalás után a tábla helyben hagyta 
a hat hónapi fogházbüntetést. Az ügy azon
ban ezzel nem nyert befejezést, mert a 
leány szülei Altorjay Sándor drfc ügyvéd 
utján

350 millió koronás polgári pert 

indítottak a flu apja ellen.

kiderült, hogy a 
nem követett el

történt a bűn.

>•

állandó fáradtság, lehangoltság, ideges ingerlé- 
kenység lesznek úrrá ön felett, ha r.em visz cyVt J-a j 
szervezetébe mindennapi táplálkozásával ele- ■
gendő vitamint. Ha azt akarja, hogy munka- ■
ereje, életkedve feléledjen és összes szervei, \r,
melyeket idegrendszere befolyásol, kifogástala yZ
nul működlenek, fogyasszon el naponta néhány <
táblácska vagy néhány szem

ARNEA vitaniintápszert!
A legkiválóbb orvosok ajánlják ||
Mindenütt kapható I ||
Egy eredeti doboz Arn t.5O pengő Q

Öngyilkos lett Stoífel György, 
a Miiasztalosok Szövetségének elnöke

Felakasztotta magát és meghalt — Anyagi gondlal 
kergették a halálba az Ismert miiasztalost

Vasárnap reggel a Tompa-utca 26. szóm 
alatti asztalosmühelyben Stoffel György 54 
éves asztalosmester felakasztotta magát. 
Mire a házbeliek ráakadtak, már meghalt.

Stoffel György egyike volt a főváros leg
ismertebb műbútorasztalosainak. Hosszú 
éveken át

ö rendezte a butorkiálUtásokat,
vezető tagja volt a: asztalosipartársulatnak 
és éveken át állott az Egyesült Fővárost 
Műbútorasztalosok Szövetségének élén ép 
elnöki tisztségéről csak rövid idővel ezelőtt 
mondott le.

A rossz gazdasági viszonyok Stoffel Györ
gyöt is súlyosan érintették. .4 drága, művé
szi kivitelű bútorokat nem igen vásárolták 
és az egykor jómódú asztalosmesternek

súlyos anyagi gondokkal kellett meg
küzdenie.

Nemrégiben a Tompa-utca 20. számú 
házban egy vendéglőt is vásárolt, de az sem 
prosperált megfelelően. A sorozatos kudar

cok nagyon megviselték az öregur idegze
tét. Hozzátartozói elölt többször panaszko
dott, hogy a változott viszonyokba nem tud 
beletörődni.

Szombat délután eltávozott hazulról és 
azóta nem tért vissza. Felesége a főkapi
tányságon

bejelentette eltűnését
és annak az aggodalomnak adott kifejezést, 
hogy férje esetleg öngyilkos lett.

A feltevés igaznak bizonyult. Ma reggel 
az egyik segéd kinyitotta a műhely ajtaját 
és ekkor

uz egyik szögre felakasztva találták
Stoffel Györgyöt. Az öngyilkos kabátjában' 
levelet találtak, amelyben bejelenti, hogy a 
rossz viszonyok miatt akar megválni az 
élettől.

A házbeliek kihívták a mentőket, akik 
azonban már csak a beállott halált konsta
tálták. Holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe vitték.

Bársony Éva Angliába költözött 
és egyezkedni akar a zsidóvéríi 
házasságot tiltó végrendelet körül 

keletkezett harcban
Pénteken kerül a törvényszék elé Bársony János 

tanár végrendelete
Nagy feltűnést keltett annakidején, mi

kor nyilvánosságra került Bársony János 
dr. egyetemi tanár végrendelete. A kiváló 
tudós orvosprofesszor, aki jobboldali érzel
meiről volt ismeretes, végrendeletében 
egyetlen leányát, Bársony Évát tette meg 
örökösévé. Kikötötte azonban, hogy ameny- 
nyiben

a leánya olyan férfi felesége lenne, aki 
nek ereiben zsidó vér csörgedez, 

akkor csak a köteles rész illeti meg az 
örökségből, a vagyon nagyrészét pedig jó
tékonycélra hagyományozza. .4 kiskorú 
Bársony Éva és a tanár özvegye perrel tá
madták meg a végrendeletnek ezt a részét. 
A nagy port felvert pereskedés során elő
adták, hogy ezt a kikötést lehetetlen telje
síteni, meri nem lehet megállapítani senki
ről, hogy zsidó volt-e valamelyik őse. Több 
tudós szakértő véleményére is hivatkoztak, 
ezzel szemben viszont a végrendeletet védő 
rokonok szakértői kijelentették, hogy

a zsidó vérsejtek jelenléte az ősökön 
keresztül is kimutatható egy csepp vér

ben.
A bíróság annakidején elnapolta a

gyalást, most azonban értesítést kaptak 
felek, hogy

az újabb tárgyalást április 29-ére, pén
tekre tűzte ki a törvényszék.

Ezen a tárgyaláson Bársony Éva nem 
lesz jelen, mert már régebben Angliába 
utazott és Londonban élő hozzátartozóinál 
telepedett le. Alaptalanul ugyan, de elter
jedt a híre annak a feltevésnek, hogy a pe
reskedés inditóoka az volt, hogy Bársony

tár-
a

úgy informál- 
valóságnak, 

nincsen vőlegénye, 
sze- 

széllé-

Éva a végrendelet szellemével ellenkező há* 
zasságot akar kötni. A Hétfői Napló mun< 
katársát jól értesült helyen 
iák, hogy ez nem felel meg a

Bársony Évának
legkevésbé pedig olyan, akinek 
mélye ellenkezne a végrendelet i 

mével.
Bársony Éva különben sem áll 

ennek a nyilvánosság előtt sokat 
Ügynek a központjában és a család 
tagjai sem látják szívesen, hogy az elhunyt 
nagynevű tanár végrendeletével foglalkozz 
zék a nyilvánosság. Mini értesülünk, mind-* 
két részről

meg van a hajlandóság, hogy pereske
dés nélkül, békésen fejeződjék be az 

ügy
és amennyiben sikerül megegyezni, pénte
ken már nem is tartják meg a tárgyalást.

szívesem 
szereplő 

többi

Mr'J i
’W'

A Miskolc melletti 
Csobád községben 

egyórás tűz pusztított
Hét ház esett a tűz martalékául
— .4 Hétfői Napló miskolci tudósítójától. —*

Vasárnap délelőtt borzalmas tűz pusztí
tott a Miskolc melletti Csobád községben. 
Az egyik parasztgazda háza kigyulladt és a 
lángok csakhamar átcsaptak a szomszéd 
házra is. A falubeliek azonnal a veszélyez
tetett helyre sietlek és kannákkal, vödrök
kel igyekeztek a tüzet lokalizálni. .4 tűz 
azonban tovább harapó zott és csak egyórás 
kemény munka után sikerült a tüzet elol
tani. Ekkor azonban mór hét ház az összes 
melléképületekkel együtt leégett. Legtöbb 
helyen az állatok is odavesztek.

Még a mai nap folyamán vizsgálóbíró 
ment ki Miskolcról Csobád községbe, aki 
azonnal megindította a vizsgálatot. Az ed< 
digi jelek szerint a tüzet gyújtogatás okozta.

• Gróf Bethlen István
Magyarország

Mussolini
Olaszország

Poincaré
Franciaország politikai vezére,

i Árion
a fogkrémek vezcio.

!; Fertőtlenít! Udlt! Konzervál!
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HÍREK
— Könyörgő ima a hercegprímás felgyógyu

lásáért. A pesti izraelita hitközség fiuárvaház 
templomul in hímét-ünnep utolsó napján a 
nyílott frigyszckrónynél tartott szokásos fo
hász ima k> i'léhcn dr. Schmelezcr fluárvahází 
rabbi az egész templomi gyülekezet és az in
tézel elnöke, Vida Jenő felsőházi tag Vezetése 
ulatt megjelent elöljáróság előtt könyörgő- 
imát mondott dr. Cscrnoch János hercegprímás 
egészségéért ó, felgyógyulásáért, aki nehéz 
időkben is szeretetteljes megértéssel szállott 
síkra a magyar zsidóság védelmében s jogos 
érdekeiért. A gyülekezet áhítattal hallgatta a 
magas szárnya Iá.1 u megemlékező beszédet.

Rákosi Jenő állapota javult. Mini tud- 
valévő, Rákosi Jenő hörghurutban megbete
gedett. Vasárnap este érdeklődtünk Rákosi 
Jenő kezelőorvosánál, Gulden Róbert dr.- 
nál a beteg állapota iráni és azt az örven
detes felvilágosítást kaptuk, hogy Rákosi 
Jenő állapota javult. Vasárnap láztalan volt, 
a délutáni már ágvon kívül töltötte. Egy- 
előre azonban még bizonytalan ideig ottho
nát nem hagyhatja el s látogatásokat sem 
fogadhat. Orvosi vélemény szerint a beteg 
minden nagyobb bajon túl van.

— Dr. Huvass Rezső temetése. Vasár
nap délután temették el o Kereposi-uti 
lemelő halottas házából az elhunyt Ha
vass Rezső dr.. fővárosi bizottsági tagot. 
A gyászoló közönség soraiban megjelen
tek dr. Ripka Ferenc polgármester, dr. 
Sipöcz Jenő főpolgármester, llovszky 
János és Csepreyhi Horváth János fővá
rosi bizottsági tagok, valamint dr. Chol- 
noky Jenő, a Magyar Földrajzi Társa
ság elnöke. A gyászszertartási Kirch- 
knopf István lelkész végezte, majd az 
Operaház tagjaiból alakult kórus gyász
éneke ulán dr. Sipöcz Jenő a főváros 
közönsége nevében, dr. Ch'olnoky a Ma
gyar Földrajzi Társaság nevében és 
C.seprcghi Horváth János búcsúztatták 
kegycletes szavakkal a halottat, hangoz
tatva az elhunyt érdemes, hazafias és 
tudományos munkásságát.

— A budapesti olaszok emlékünnepe. Va
sárnap délelőtt ünnepelte meg a budapesti 
olasz frakció a Magyar-Olasz Kereskedelmi 
Kamara helyiségében Róma alapításának 
évfordulóját. Az ünnepségen Antonió Allievi 
olasz ügyvivő és Oscar Franco, a budapesti 
olasz frakció elnöke mondottak beszédet.

— Felnyitotta a lezárt mozit és előadást ren
dezett. Vasárnap este megjelent a főkapitány
búgon dr. Nemet Aladárné Károly-körut 3. szám 
alatt lakó mozilulnjdonosnö és elmondotta, 
hngv a tulajdonát képező Soroksári Mozgókép
színház, Sima Frigyes nevű gépészével tegnap 
megállapodott, hogy a moziban vasárnap nem 
tartanuk előállást. Mikor délután a mozija előtt 
elsétált, csodálkozva látta, hogy olt mégis elő
adás folyik. Kiderüli, hogy a gépész, felnyilolla 
a mozi ajtajai, igazgatónak adta ki magát, 
embereket fogadott fel. jegyeket árusított és 
vígan rendezte a niozlclőadást. Németné tor- 
ínészelescn rendőrt hívott és bezárta a mozit. A 
bejelentés alapján a főkapitányságon intézke
dés történt, hogy .Sima Frigyest Kém-utca 4. 
t»zám alatti lakásáról még az éjszaka állítsuk 
lelő.

-—Kormányzósértés miatt letartóztattak egy 
cipészsegédet. Vasárnap délelölt a főkapitány
ságon előzetes letartóztatásba helyezték Tőkés 
Gyuln 25 éves cipészsegédei, aki súlyos kor
mányzósértést követett el. Tőkést a Dob-utca 
10. szám alatt Víg Mihályné mosónő jelentette 
fel. aki előadta, hogy albérletben lakik nála a 
fiatal cipészsegéd. Tegnap este beszélgetés köz
ben a fiatalember szóba hozta a Somogyi— 
Bacsó-gyilkosságot és ez. alkalommal tette meg 
uz inkriminált kijelentést. A detektívek nyom
ban előállították Tőkés Gyulát és beismerő val
lomása után letartóztatták.

• Nemzetközi ebklúllltás Budapesten. A 
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete mi
ként minden évben, úgy az idén is a Tattcrsall 
fedett csarnokában rendezi nz általános és ősz- 
szes ebfajlákra kiterjedő champion cbkiállitá- 
sál május hó 22-én, vasárnap, nemzetközi jel
leggel. Részletes felvilágosítást llosvai Lajos 
Károly ni. kir. gazd. tanácsos, egyesületi igaz
gató ad. Vili., Conli-ulca 21. sz. a. irodában. 
.Telefon: J. 381—64.

— Egy bécsi uriasszony gázzal megölte 
tangót és egyéves gyermekét. Becsből je
lenti tudósítónk: Goldner Frigyes kereske
delmi képviselő felesége vasárnap délelőtt a 
Piehlcr-Gavseban levő lakásán világító gáz- 
yal egyéves Hóval együtt inegmérgcztc ma
gúi. tiohlncr közlése szerint felesége teliét az. 
anyagi összeomlástól való félelmében kö
vette cl.

— Gyermeknap. Az Országos Gyermekvédő 
amely Albrecht főherceg kormányzó el

nöksége alatt Magyarország legnagyobb gyér- 
jneks< <|< hni szervezetévé fejlődőit, vasárnap, 
iua|iis elsején fog beszámolni nagyarányú mű
ködéséről é-s i közgyűlésén; pár nappal később 
pedig hagyományos „gyermeknapját" rendezi, 
május (> 7-ikén. Huszonegy intézetet fart fönn 
ii Liga szegény gyermekek számára, 56.000 gyer
mek üdültetését bonyolította le külföldön és 
hatalmas belföldi szerveidet is létesített már 
az ingycn-nyaraltatásra. Magyarország színe- 

j:<'a. n legurihb családok hölgvlngjni vállalták 
»’•*'» is az urnngyiijt"sl Gabriella és Anna fő- 
hercegnők .vezetésével,

Tizenhárom milliárdot követel a 
Pátria kávéháztól a régi tulajdonos, 
mert beszámíthatatlan állapotban 

adta el a kávéházat
Szokatlan és különös pereskedés központjá

ban állnak már hosszú idő óta az Erzsébet 
körüli Pátria-kávéház. tulajdonosai, Majthényi- 
István és özv. Kiéin Benőné.

A kávéházat még 1923-ban megvették az. 
akkori tulajdonostól Váradl Lajostól hat és fél 
millió koronáért. Két éve voltak inár a kávéház 
birtokában, mikor Váradi legnagyobb meglepe
tésükre közölte velük, hogy az eladási szerző
dést érvénytelennek tartja, mert

a szerződés megkötésének idején nem volt 
beszámítható.

A bejelentés után nemsokára megtudták Majthé- 
nyiék, hogy Váradi Lajost az árvaszék valóban 
gondnokság dió helyezte és feleségét rendelte 
ki melléje gondnokul. A kávéház uj tulajdono
sai nem akarlak megválni a vezetésük alatt 
fellendült üzlettől és hogy a bonyodalmakat 
elkerüljék, egyesseget kölöttek.

Váradi Lajos a szerződési összegen felül

— Továbbra is esős, hűvös időt jósol 
a Meteorológiai Intézet. Vasárnap a Me
teorológiai intézet az időjárásról a kö
vetkező prognózist adta ki: Többnyire 
borult, esős és aránylag hűvös idő vár
ható.

— Elfogott betörők. Néhány nappal ezelőtt 
a Poslsrcntlőrinc Üllői ut 12. szám alatt levő 
fatelep tulajdonosa bejelentette a rendőrségen, 
hogy ismeretlen tettesek bemásztak a fatelep 
irodájának ablakán, feltörtek a szekrényeket 
és azokból nagyobb pénzösszeget loplak el. A 
rendőrségnek ma sikerült elfogni a letteseket 
Vali István 22 éves szabéksegéd és Míiller István 
reszelőyágósegéd személyében, akik beismerték 
a betörést. Műller Istvánról kiderült, hogy 
Pest környékén több lopást és betörést követett 
cl. A rendőrség mindkettőjüket őrizetbe vette

— A robogó vonat alá vetette magát. Fe
kete Mihályné 38 éves szakácsnő a Kőbá
nya alsó pályaudvaron egy arrarobogó 
tehervonat elé vetette magát. A mozdony
vehető csak az utolsó pillanatban vette 
észre az asszony végzetes szándékát, teljes 
erejével fékezett, de a mozdonyt már nem 
sikerült megállítani és igy az asszony a ke
rekek alá került. A helyszínre kihívott men
tők a vonat alól húzták ki Fekete Mihály- 
nét, akit súlyos és életveszélyes sérülésével 
a Rókus-kórházba szállítottak.

— Szivensziirták a kocsmában. A Miskolc 
melletti Onga községben Orosdy Andor kocs
májában vasárnap délután Rajdos János pa
rasztgazda összeszólalkozott Szabó Mihály föld
birtokossal. A vitatkozás hevében Rajdos szi- 
vcnsznrla Szabó Mihályt, aki azonnal meghall. 
A gyilkos Rajdost letartóztatták.

n a n a n w Május i-ai-ig
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ujuLu 606 millió koronát kapott, 
ügyvédi költségek fejében pedig félmilliárdut 
fizettek.

Úgy látszott, bogy ezzel az egyességgel már 
rendeződött is a dolog, azonban Váradi Lajos 
újabb — szerintünk alaptalan — követeléssel 
lépett fel. Pert indított az uj tulajdonosok el
len és

13 milliárd korona kártérítést követel, 
azzal az indokolással, hogy nz árvaszék nem 
hagyta jóvá a kiegyezést és orvosszakértökkel 
bizonyítja, hogy a szerződés megkötésének ide
jén már beszámíthatatlan idegbeteg volt. Nem
régiben tárgyalták a járúsbiróságon a nagy- 
bíszegü keresetet. Az alperesek ügyvédje per
gátló kifogást emelt, amelynek a járásbíróság 
helyt is adott.

Váradi fellebbezett a végzés ellen és most 
rövidesen újabb döntést hoznak a 13 milliárdos 
különös perben.

— A budapesti oroszok husvétja. Meg
kapó ünnepség folyt le tegnap este a szív
utcai kisdedóvó épületében, ahol a buda
pesti orosz menekültek ünnepelték husvét- 
j ukat. Az óvoda épületében van az oroszok 
temploma. Ennek az udvarán gyűltek össze 
az összes menekültek. Tarka, színes képet 
mulatott az udvar, ahol terített asztalok 
várták a szertartásról kijövő híveket. Az 
asztalon a hagyományos húsvéti kalács volt, 
amelynek közepébe égő gyertya van tűzve. 
Az apró, lobogó lángok világánál az ősi 
orosz népszokás szerint az ismerős és isme
retlen oroszok összecsókolóztak és sűrűn 
hangzott a hagyományos húsvéti köszöntés: 
— Krisztos vosz kreszt! Krisztus a kereszt
fán! — A sok vihart látott, hányavetett életű 
menekültek könnyezve beszéltek a keresztre 
feszitett Oroszországról és a remélt feltá
madásról. Az ünnepséget nagyszámú meg
hatott közönség nézte végig.

— Munka közben halálra gázolta a vonat. 
Vasárnap délután a Miskolc melletti monostori 
állomáson a töltésen dolgozott Ország István 
vasutas. Ország a munka hevében nem vette 
észre a feléje robogó vonalot, amely halálra 
gázolta.

— Eljegyzés. Kosch Olgát eljegyezte dr. 
Kunst Henrik liirlapiró.

— Falbontó betörők kiraboltak egy Üzletet. 
Vasárnap este Elzner Rezsőné kereskedőnő, be
jelentette a főkapitányságon, hogy ismeretlen 
tettesek Fő-utca 52. szám alatt levő divatáru 
üzletét kirabolták. A. betörök felbontották az 
üzlet alatt levő pince mennyezetét és azon ke
resztül hatoltak be az üzletbe. A nyomozás 
megindult.

— Újságárusok a munkásbiztositóba való 
felvételüket kérik. Az újság- és könyváru
sok vasárnap délután népes gyűlést tartót* 
tak, amelyen önsegélyző egyesületük alap
szabályainak jóváhagyását és a most ké
szülő törvényjavaslat tárgyalásaival kap
csolatosan a munkásbiztositó pénztárba való 
felvételüket követelték. Az újságárusok ak
cióját a társadalom minden rétegében tá
mogatják, sőt a Hétfői Napló illetékes hely- 
szerzett értesülése szerint ez a kérés már is 
teljesítettnek tekinthető, mert Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök maga is hajlandó 
az idevonatkozó kívánságok teljesítésére. A' 
gyűlés egyébként küldöttséget meneszt a8 
ileltékes fórumokhoz az ügy végleges letár- 
gyalására.

— A Magyar Goethe Társaság ülése. A Ma
gyar Goethe Társaság vasárnap délelőtt az 
Akadémia dísztermében ülést tartott. Vikár 
Béla elnöki megnyitója után dr. Hans Ody ta
nár tartott előadást Goethe, szerelmi életéről, 
majd több művészi szám következett.

— Életuntak. Varga Miklós 38 éves szobafestő Kádár
utca 8. szám alatti lakásán aspirinnel, Gárdonyi Imin 
38 éves |<cresked6segéd a Vérmezőn lugkőoldattal meg
mérgezték magukat. A mentők mindkettőjüket a Rókus- 
kórházba szállították.

— l.ugkőoldatot ivott egy kétéves kisgyermek. Vihart 
Ferenc 2 éves kisfiucska szüleinek Pestszentlőrinc Fe
nyő-utca 5. szám alatti lakásán véletlenségből lugkó- 
oldntot ivott. A kisfiút a Szent István-kórházba ápolják. 
A rendőrség a nyomozást a baleset ügyében megindí
tót la.

— A Budapest—Wien—I’ussau—1. int —Wien közötti 
személy- és gyorshajójáralok, továbbá a Wien—Buda- 
pest—Giurgiu közötti expresshajójáratok megnyitása és 
menetrendje. Az Első Dunagőzhajózási Társaság a kö
vetkező járatokat indítja meg: 1. Személyhajóforgaloni 
Wien—Budapest között: Első menet Wienböl-Buda
pestre április hó 29-én. elsó menet Budapestről— Wienbe 
május hó 1-én. Indulás Wienből—Budapestre minden 
hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap reggel 8 órakor. 
Indulás Budapestről (Petőfi-lér)—Wienbe minden ked
den, szerdán, péntekn és vasárnap ste 6ó. (18 órakor.) 
A Wienből lefelé hétfőn és pénteken, valamint a Buda
pestről felfelé szerdán és vasárnap induló személyhajók 
az összes edigi állomásokon és ezen felül még Nyergcs- 
ujfatír állomásokon is kikötnek. A Wienből lefelé szer
cián és vasárnap, valamint a Budapestről felfelé kedden 
és pénteken induló személyhajók esak Pozsony (Bratis- 
lava), Gönyü (Győr), Esztergom és Szob álomásokon 
kötnek ki. A Budapestről felfelé minden szerdán és 
vasárnap induló személyhajók f. évi május hó 11-tól 
Wienen át közvetlenül közlekednek Passauig. A Pás- 
sauból lefelé mnden szombaton és szerdán nduló sze- 
mélyhajők f. évi május hó lt-töl kezdve Wienen át 
közvetlenül közlekednek Budapestig.

Ex pressha jóforgalom Wien—Pozsony (Bratislava)—< 
Budapest, Belgrád—Lom—Russe—Giurgiu között. Indu
lás Budapest Pelőfi-térről: Első menet Budapestről- 
Wienbe május 17 (kedd) 18 órakor, Budapestről— 
Beogradba és Giurgiuba május 8. (szerda) 20.30 órakor. 
Indulás Wien—Praterkairől: Első menet Wicnból—Bu. 
dapesten át Giurgiuba 1927 május 9. (szerdán) 8 órakor. 
Indulás Giurgiuból: Első menet Giurgiuból Belgrádon 
és Budapesten át Wienbe 1927 május 13. (pénteken) 22 
órakor. E hajók a fenti kezdőnapoktól fogva és a fenti 
menetrend szerinti időpontban: Budapestről—Wienbe 
minden kedden és pénteken. Budapestről—Belgrádba é$ 
Giurgiuba minden szerdán és vasárnap, Wienből— 
Giurgiuba minden szerdán és vasárnap, Giurgiuból— 
Wienbe minden hétfőn és pénteken indulnak. Részletes 
menetrendekkel, díjszabási és egyéb felvilágosításokkal a 
külföldi szolgálati helyektől eltekintve, a budapesti for
galmi igazgatóság Budapest, V., Rudolf-rakpart 3. Te. 
lefon: 2—30—69.) és minden állomás készséggel szölgál.

— Magyarország kormányzója nyitja meg a Budapesti 
Nemzetközi Vásárt. A Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara által rendezett Budapesti Nemzetközi Vásárt 
ünnepélyes keretek között április 30-án délelőtt 10 óra-, 
kor nyitja meg nagybányai vitéz Horthy Miklós. Ma- 
gyaroszág kormányzója. A kamara nagy körültekintéssel 
készítette elő a magyar ipar és kereskedelem 1927. évi 
nyilvános bemutatóját, úgyhogy azon belföldi kiálitók 
és látogatók mellett a külföldi országok iparát és ke
reskedelmét képviselő cégek is nagy számban fognak 
megjelenni.

— A Fabank Részi ény társaság közgyűlése az 
1926. évre a 102.721.30 pengő (1,280 314.265 K) tiszta- 
nyereségből részvényenként 1.40 pengő osztalék (tavaly 
1.20 pengő) kifizetését határozta el. Az esedékes szelvé
nyek c hónap 23-tól kezdve kerülnek beváltásra.

— A Mezőgazdasági Ipar Részvénytársaság (Georgia)' 
igazgatósága a május 2-ára összehívott közgyűlésnek ja- 
vasolni fogja, hogy az 1926-os üzletév hasznából rész
vényenként a tavalyinál magasabb, 1 pengő 30 fillér 
osztalékot fizessenek.

Ax Első Magyar Gyopjumosó és Bizományi Résizény- 
társaság ötvcnnyolcadik rendes évi közgyűlése elhatá
rozta, hogy az 1926. évben elért 146 815 pengő 73 fillér 
tiszta nyereségből részvényenként P 7.50 (tavaly P 6.—) 
osztalékot fizet. A közgyűlés as igazgatóság tagjául meg
választotta Dawson H. urat, a H. Dawson & Co. brad- 
választotta Dawson H. urat. Ugyanezen közgyűlés 
elhatározta a társasági alaptőkéjének felemelését a jc. 
lenlegi 2,700.000 pengőről 5,400.000 pengőre, 180.000 drb 
egyenként P 15.— névértékű uj részvény kibocsájtása 
által. Az uj részvények teljes egészükben a régi 
részvényeseknek ajánltatnak fel 1:1 arányban. Az elő
vételi jog április hó 23-tól május hó 5-ig gyakorolható 
a társaság pénztáránál, Budapest, V., Kárpát-u. 9—11. 
szánt alatt.

— A Magyar Tisztviselők Takarékpénztára rt. f. évi 
ápí* is hó 22-én tartotta XX. évi rendes közgyűlését, 
amely elhatározta, hogy az 1926. üzletévre részvényen
ként 10% osztalékot fizet, egyben 2 és fél drb 4 pengő- 
n. é. részvényt 10 pengő u. é. részvényre von össze. 
Elhatározta végül a közgyűlés, hogy az alaptőkét 84.000 
drb 10 pengő n. é. részvény kibocsátásával 160.000 pen
gőről — megfelelő időpontokban — 1,000.000 pengőre 
emeli fel, amelyből 32 000 drb részvény 320.000 pengő 
névértékben már most kerlü kibocsátásra. Részvények 
jegyezhetők f. évi május hó 2-től kezdve 11.— pengő 
kibocsátási árfolyamon, a Magyar Tisztviselők Takarék- 
pénztára rt.-nál, Budapest. IX.. Mester-u. 15—17.

Réce kedvence aki május 1-től Charlotte Waldov, 
Ármin Berg és teljes társulatával vendégszerepel 

a Terézköruti Színpadon
Telefonszáma inh : 

hétköznap J. 8-96; vasárnap d. u. 
4 órától 92-70 és 98-70
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SZIVIIÁZ-JIOZI
Megakadtak az Operaház 
szerződtetési tárgyalásai

A kultuszkormány ez évben több szubvenciót ad az 
Operának — de kevesebb gázsit akar fizetni a tagoknak. 
Május 15-ig be kell fejeződni a tárgyalásoknak — Miért 
kap egy operettsztár nagyobb gázsit, mint négy elsőrangú 
operaénekesnő 7 — Kíméletlen harc készül az Operában
' Szombat délelőtt, mielőtt a debreceni 
Beethoven ünnepélyre utazott volna Radnay 
Miklós, az Operaház igazgatója, magához 
kérette az Opera szóló énekesnőit és éne
keseit és azt mondta nekik:

— Hölgyeim és uraim! Én már meghall
gattam kívánságaikat a jövő évi gázsira vo
natkozóan és azt felterjesztettem a miniszté
riumba. A kultuszkormány azonban nem 
tudja méltányolni az önök anyagi igényeit, 
mert erre az Operaháznak fedezete nincs. 
Az önök eddig is tapasztalt méltányosságára 
és kultúra szeretetére kell hivatkoznunk 
most is és kérném kell önöket, hogy ne gör
dítsenek akadályt az Operaház egészséges, 
rendes menetű működése elé, hanem fo
gadják el az én szerződési ajánlatomat.

Miután a szólóénekesek cgyenkint meg
hallgatták Radnay Miklós ajánlatát, amely 
a tavalyihoz képest nem emelkedést, hanem 
esést jelentett, egyhangú és határozott nem
mel feleltek. Ezzel megakadtak az Operaház 
szerződési tárgyalásai és újra megindult egy 
olyan harc, amely néhány éve nem szokat
lan az Operaház történetében és amely még 
mindig az Opera, illetve a közönség veszte
ségével végződött.

; r*
T Nem' kétséges, hogy ezek után újra meg
ritkul a magyar sor és többen lesznek azok 
a magyarok, akik kénytelenek lesznek 
külföldre menni és drága vendégszereplésre 
fognak csak hozzánk visszatérni. Mert az 
Operaház szólistái, karszemélyzete és zene
karja egyöntetű állásfoglalással a legmesz- 
‘szebbmenö harcra készültek fel. Az egyik 
igen tekintélyes operaházi faktor a követ
kezőket mondta e sorok Írójának:

— Elég jóit már abból a lemondásból, 
amit Bánffy távozása óta állandóan száma-, 
ritánusok módjára gyakorolunk. Azt mond
ják és minden vonalon tapasztaljuk, hogy 
,uz államháztartás rendben van. A köztiszt
viselők is úgy ahogy már elérték azt a fize
tési nívót, amiből szépen megtudnak élni. 
Mi pedig már meguntuk, hogy vagyonúnkat 
költsük vagy éhezzünk, vagy pendlizni jár
junk az Opera kedvéért. Meguntuk azt, 
hogy állandóan a kultuszkormány mostoha 
gyermekei legyünk és egyetlen egy.

kacér kis operettprimadonnácska több 
gázsit kapjon, mint négy elsőrangú éne
kesnő, Sándor Erzsit, Rellc Gabit Is 

beleértve.
r ■—■ Xzzal fenyegetnek, hogy becsukják az 
Pperaházat, ha nem egyezünk. Hát

csukják be az egyetlen magyar Operát, 
ha azt akarják elérni és ellenünk akarnak 
fezzel fegyvert kovácsolni, amely fegyver 
csak visszafelé sülhet el. Ma háromszázezer 
korona havi fizetést kapnak a ballett höl
gyei és vannak elsőrangú énekesek, akik 
ötmilliónál nem keresnek többet.

Előírás szerint május 15-ig kell befejc-

Josephine Baker
csütörtöktől az

Omniában
REOINALD BENSÍY 

e. MONTÉ RLLE 
egy műsorban

JÓ PÉWZ
\KTI ROSSZ
A legragyogóbb vígjáték 8 felv.

A Cíarmont-hotel titka
Különös történet 8 felvonásban

Csütörtöktől

Jorvln, Kamara *. Orionban 

ződni a szerződési tárgyalásnak és ma az a 
helyzet, hogy jövőre az Operának egyelőre

csak két tagja van:

Székely Mihály és Basilides Mária. Kettő
jükkel még sem lehet elvezetni az Operát.

Az Operaház olyan szerencsés színházak 
közé tartozik, amelyet a közönség különö
sen kedvel. Állandó teltházak sorozata teszi 
ünnepivé az ország egyetlen dalszínházának 
előadásait. Ha előkelő idegen jön Pestre, hi
vatalos körök legelőször az Operánk fele

AZ ELSŐ MAGYAR ÍRÓ, 
aki moziban konferál

A Tériké cimü filmszkeccs előtt, amit mégis engedélyezett a cenzúra, 
Földes Imre, a szerző minden előadáson bevezető beszédet mond

Három héttel ezelőtt nagy port vert fel a 
film-cenzúra bizottság intézkedése, amelynek 
értelmében Földes Imre kitűnő és száznál ‘s 
többször játszott vígjátékénak, a Terikének 
fllm-szkecs feldolgozását nem engedélyezte. A 
cenzúrabizottság néhány jelenet lényegtelen 
változtatása után revidiálta a véleményét és 
igy a Tériké című fllmszkecs csütörtöktől 
kezdve az Ufa-filmszinház műsorán szerepelhet.

Ennek a filmszkeccsnek az előadása azonban 
túlnő jelentőségben az átlag bemutatókon, 
mert ugylátszik az Ufa vezetőségének sikerült 
az, amivel eddig egyetlen mozi sem dicseked
hetett. A Tériké minden előadása előtt ugyanis

FiMdes Imre, a több világjárt és világsi
kert megért darabok szerzője fog bevezető 

conferansrot tartani

és czel a ténnyel a magáénak adoptálni a ..Té
riké* cimü fllmszkeccset.

Az, hogy kiváló írók a mozivászon előtt je
lenjenek meg, ez forradalmas újításként hat 
filmelőadások terén. Ez azonban csak nálunl

Vígszínház
GALSWORTHY:

Az ezüst kazetta
Héttőn, szerdán, szombaton és vasárnap

A világ két legnagyobb Hímje:

ARANYLAZ és NJU
Charlie Chaplin, Emil Jannings,

Etisabeth Bergticr, Conrad Veidt 
Csütörtöktől: RARIIW - ROYAL APOLLO

CSŐKRŐLCSÓKRA
TITKOS ILONA, CSORTOS OlULA, KERTÉSZ 
DEZSŐ, REIIKY LILI, Z. MOLNÁR, CtOMRASZŐOI 

ELLÁ, MOLNÁR VERA. DÉNES OYÖRÍSY

irányítják és itt bizonyítják be, hogy a kicsi 
országunk — Nyugateuró púhoz tartozik. 
Mert erre van a legnagyobb szükségünk és 
ha a kultuszkormány nem tudja felfogni 
ennek jelentőségét, akkor talán a külügy
minisztériumnak kellene beavatkozni az 
Opera bezárásának vagy nivócsökkentésé- 
nek kérdésébe, mert ez a minisztérium 
tudja, hogy mit jelent a Magyar Operaház, 
mint propaganda a külföldiek elölt. Mit je
lent a Magyar Operaház, amelynek egyik
másik előadása felette áll a párisi Nagy
opera teljesítményén."

Tegnap például a kapurthalai maha
radzsa, a Népszövetség tagja nézte végig az 
Operaház előadását és látható elragadtatás
sal figyelt a színpadra és a zenekarra, pedig 
ez. az előkelő külföldi Uruguayiéi kezdve 
Kopenhágáig egynéhány Operát már végig
látogatott.

♦:

Tudomásunk szerint az Operaház szub
vencióját felemelték, tehát több pénz áll az 
igazgató rendelkezésére. Érthetetlen hogy 
éppen most miért akar még kevesebb gázsit 
fizetni azoknak, akik tényleges nagy mun
kával, sok esztendő fáradságának és a tanu
lás nagy anyagi áldozatával jutottak odáig, 
hogy az Operaház tagjai lehetnek.

Radnay igazgató mindig kemény és crös- 
kezünek látszott akkor, mikor lefelé, az 
Operaház tagjaival tárgyalt, vagy intézke
dett. most azt kell megmutatnia, hogy tud 
felfelé is olyan kemény lenni, mikor arról 
van szó, hogy, az Operaházat a szétzülléstól 
megmentse. Stób Zoltán.

újdonság, mert külföldön már régen élnek" a 
nagynevű irók azal a joggal, hogy legfrissebb 
művészet, a film közvetítésével

személyes kontaktust létesítsenek a kö
zönségükkel.

Nálunk érthetetlen idegenkedéssel fogadták 
eddig az irók minden hasonló ajánlatot, mert 
a filmet még nem tartották cxchisivitásban 
olyan értékűnek, hogy érte kilépjenek irói el- 
zárkózotlságukból. A film azóta már express 
sebességgel érkezett és arrivált az abszolút mű
vészet színvonalára, igy nem csoda, hogy az 
uj szellemet, a magyar irók felfogását a film
mel szemben éppen Földes Imre képviseli és 
demonstrálja legelőször a magyar közönség 
elölt, az a Földes Imre, akinek egész sereg 
színdarabja világsikerrel dicsekedhet.

Külön szerencse, hogy ez az irói bemutat 
kozó éppen az Ufa intim hatású színpadán 
történik, igv éppen abban a filmszínházban, 
amely a közönség lelkes asszistcnciája mellett 
mindig az előkelő színvonalat tartotta szem- 
mértékül.

SZÍNHÁZI NAPLÓ
Érdemes körülnézni, hogy u színházak" ho

gyan folytatják jövő évi szervezkedéseiket. Azt 
azonnal meglehet állapítani, hogy a szerződési 
tárgyalások bizony igen lassú tempóban foly
nak és a színházak inkább csak néhány sztár, 
lekötésén fáradoznak. A Vígszínházhoz újabb 
háromszáz, estére szerződött Gaál Franciska, 
akinek eszerint a jövő szezón minden darab
jában, minden este fel kell lépnie a Vígszín
házban. Gaál Franci esténkint kettőmillió ko
rona felléptidijat kap. Leszerződött a jövőt 
szezónra Somlay, Rafnay, Gárdonyi és Mak
iári. Nagyon érdekes, hogy a Vígszínház igaz* 
gatóságúnak felkérő levelére czideig még 

nem adott választ Gombaszögi Frida 
aki könnyen lehetséges, hogy a jövő1 szezon
ban nem is vállal szerepet a Vígszínházban. A 
Magyar Színház teljes egészében fentartja jő* 
vöre is az idei szerződéseket azzal a plussal, 
hogy Tőkés Annát szerződtette le két darab
ban való vendégjátszásra. A Király Színház 
Városi Színház, Fővárosi Operettszinház még 
nem kezdte meg a szerződtetéseit, a Belvárosi 
Színháznak is csak négy tagja van jövőre: 
Honthy Hanna, Hegedűs, Délig és CZobor. A 
Nemzeti Színházhoz viszont nem szerződik lo 
az idén Rózsahegyi Kálmán, akinek' anyagi 
igényét nem tudja kielégíteni Hevesi igazgató. 
Rózsahegyi csak egyes szerepekre szerződik’ 
különböző színházakhoz.

Már biztos, hogy Fedák Sári kezdi meg 
Budán a szezónt egy Ernőd—Török vígjá
tékkal. amelynek Borcsa Amerikában :i 
címe, a férfi főszerep azonban még nem 
biztos.

Sebestyén Géza

Kiss Ferencet
szeretné megnyerni a főszerep eljátszására, 
mert Kiss Ferenc három, éven keresztül 
szerepek már nagy sikerrel a Színkör nyári 
darabjaiban, Kiss Ferenc azonban olyan 
magas árat szab fellépéseiért, aminek telje* 
sitését Sebestyén egyelőre nem tudja válj 
lalni, tekintve azt a körülményt, hogv* 
Fedák Sári sem játszik olcsón Budán.

„Az ezüst kazetta** feltétlen sikert hozott t! 
Vígszínháznak, amelytől pedig ugylátsrik, hogy 
az utóbbi időben elpártolt a szerencse. A Víg
színház nagy együttese tolmácsolta Galsmorthy 
színpadi, novellisztikus riportját és ez a toí-» 
mácsolás megtalálta az utat a közönség felé. 
Varsányi Irén asszony egyszerűségében ragyo* 
gólt ennek az cnsemble ékszernek közepén/ 
amelynek nagyon jelentős ékkövei Gótli és 
Gőthné, Szcrémy, Somlai, Rajnai, Gárdonyi, 
Makiári és Máig Gcrő. Ez a siker azonban nem 
akadályozza meg a színházat a munkában, 
mert már hétfőn kezdik cl a próbákat Zilahi/ 
„Világbajnok” cimü vígjátékéból, amelynek, 
főszerepét

nászutja elhalasztása árán
is Lukács Pál fogja alakítani. Lukács Pál mát! 
a szezón elejétől készült erre a boxbajnok* 
figurára, hónapokon át szorgalmasan boxolt. 
hogy izmait előrehozza és szerepében élethü 
alakítást tudjon produkálni.

Meleg és derűs ünnepségben részesítették’ 
szombat este Törzs Jenőt

születésnapja alkalmából
a Városi Színházban, ahol az Erdész leánt^ 
császár szerepét játssza esténkint. Az ünnep
ség kezdeményezésének ötletes Érczkövg 
László volt, aki, mig Törzs a színpadon volt, 
az öltözőjébe hozatta ^kelléktár összes mű* 
virágjait, fűszőnyegeit, zászlóit és lampion* 
jatt és ezzel feldíszítette a szinpadtól az öltö* 
zőig haladó utat. Lóránt főrendező pedig a 
darabban szereplő apród leányokat áUi* 
tolta sorfalnak. A felvonás végén a zenekaii 
is az öltözőhöz érkezett, hogy méltóan fo
gadják Törzs Jenőt. Törzs a meglepetéstől 
és a meghatottságtól úgyszólván szóhoz sent 
tudott jutni, mikor meglátta a kedves fo* 
gadtatást és végighallgatta Zilahy Irén, Lo* 
ránt Vilmos, Erczkövy, Kompóthy és Kér* 
tesz Gábor humoros felköszöntőit. Az ün
neplésből a legkellemesebb rész jutott ősz* 
tályrészül a segédszemélyzetnek, akiknek 
megszámlálhatatlan krigli sört hozatott aa 
ünnepelt.

Május elsején Indul el az idd első nyári 
turné vidékre. Az első turnét

Salamon Béla
vezelí. aki az év legjobb tréfáival és egyfelvo* 
násosaival jelentkezik Eger, Miskolc, Sátor* 
aljaujhely. Nyíregyháza és Debrecen városai
ban. Salamon turnéjára a legjobb kabaré* 
együttest viszi magúval.

Ismét jókedvű lesz Budapest, mert vasámap( 
május 1-én megérkezik a leghumorosabh 
és leghíresebb német kabaré-társulat, a Prof, 
Wit sent hal társulata. Vele együtt jönnek Chur- 
lotte Waldotv, a legjobb előadómiivésznő, vala* 
mint az osztrák publikum kedvenc kémikusa. 
Ármin Berg, majd Mannle Ziner dizőz, aki a 
berlinieket hódította meg ottani vendékjátóka 
alkalmával. Ugyanebben a társulatban lép fel 
Saeltyl, Rclly és Wellisch, a jelenkor legjobb 
komikusai. Ezenkívül egy sereg más színész, 
akik úgy mint tavaly, az idén is csak humort 
és jókedvet hoznak a fővárosba. A társulat a ,

Teréz körúti Színpadon
tavaly is egy hónapig vendégszerepelt állandóan 
zsúfolt házak mellett. Az idén úgy tervezik, 
hogy 15-ig egy műsorral szerepelnek év 15-o 
után teljesen uj műsort mulatnak be. A publi
kum legszélesebb rétegében a vendégszereplés 
első hírére már óriási érdeklődés mutatkozott. 
A konfcransz-tisztségel Prof. Wlesenthul tölti 

[be, akinek a professzori címet az osztrákok 
azért adták, mert ezzel avulták öl a viccek 
mesterévé,

• .! ,.ái'
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SPORT____
A nemzetközi erőpróbák 

céltalan forszirozása újabb 
vereségbe kergette 
a magyar futballt

A csehek Prágában 4:1-re, Budapesten 2:l-re 
verték a válogatott csapatunkat

A magyar válogatóit csapat Bécsbcn elszen
vedett katasztrófáiig veresége után kevés bi
zakodással tok intet t iinlc a vasárnapi cseh-ma- 
gyár találkozás elé. A két fronton elszenvedett 
mi sárnapi vereség nem ért bennünket készü
letlenül, de — úgy hisszük — hogy az illeté
kes sporlfórumok sem várlak többet annál, 
mint amennyit kaptunk.

A nemzetközi összeköttetések tulságba vitt 
forszirozása eredményezte azt, hogy a magyar 
trikolór ismét meglépázotlan kerül haza ide
genből. A csodálkozástól meredt szemekkel 
kérdjük, hogy kinek az érdeke diktálja azt, 
hogy a még meg nem erősödött magyar profi- 
futballt ilyen kudarcok tegyék a nemzetközi 
fulballpiacon lehetetlenné, mielőtt még itthon 
összeszedte volna magát. ,

Csehszlovákia—Magyarország 
4:1 (3:1)

h magyar csapat aránylag elég súlyos vere
séget szenvedett a nagy formát kijátszó cseh 
válogatott csapattól. A Sparta pályán 25.000 
főnyi közönség gyűlt össze, hogy szemtanúja 
legyen a mérkőzésnek. A cseheket a revans 
vágya fűtötte a mull évi 2 : 1-es vereségért és , 
a Silnil által dirigált Slavia-csalársor szenzá
ciós játékot produkálva, gólzáporral győzte le 
nagynevű ellenfelét.

A magyar csapatban Weinhardt a gólokat 
nem vcdhctle, különösen nem csinált hibát. A 
két hátvéd közül Fogl II. volt a jobbik. Úgy 
a szerelésben, mint a felszabadító rúgásokkal 
egyaránt sikert aratott.

A baifsor, egyben n csapat legjobb em
bere Rukovl volt.

Ez a kiváló játékos Prágában is csodálatos 
dolgokat produkált, felülmúlva az ellenfél 
nagynevű center haliját. A csatársorban csak a 
jobbszárny volt kitűnő, különösen Opata volt 
elemében, aki az egyetlen gólunkat is lőtte. A 
többiek szürkén játszottak.

Mindjárt az első félidő elején kitűnik, hogy 
t cseh csatársor jobban van diszponálva. Egy 
szép cseh akció bofejezéseképen

Sllny megszerzi a vezetési 1 :0
Erős ellentámadás után
Bukovl Mészárosnak paszol ja a labdát, 
aki azonnal Opatához Juttatja, aki meg

szerzi a magyarok egyetlen gólját,
A gól felvillanyozza a magyarokat, de

Fuhrmann faultol vét, a megítélt szabad
rúgásból Sleiner a harmadik gólt lövi 3:1.
A második félidőben a cseh csatársor uralja 

* mezőnyt, de Fogl II. és Wcinhardt a helyén 
van. Azt azonban nem tudják megakadályozni, 
hogy
, Sllny, Puc beadásából gólt ne rúgjon, 4:1.

Prága-Budapest 2:1 (2:1)
Mialatt az országos válogatott csapat a Bcl- 

Vederc platóján vívta hatalmas küzdelmét az 
északi szlávok futballsportjának reprezentán
sai ellen, addig a magyar fővárosnak a máso
dik garnitúrák pótmérkőzése jutott vasárnapi 
attrakció gyanánt.

A prágai csapul mindjárt az első percekben 
leljcs erejével feküdt bele a mérkőzésbe. En
nek ellenére a magyarok érik cl a veretéül. A 
8-ik percben

Molnár iveit passza Jakubehoz kerül, aki
nek lövése megszerzi a magvnrok verető- 

gólját
A kapóit gól után Prága támadásba megy 

’él és rövid idő múlva

l'lclsclimnnn kiegyenlítő gólja terheli 
Beneda hálóját.

A csehek tovább folytatják offenzív akcióikat 
’és bár a lendület a magyar csapatból sem 
hiányzik, az eredményre törekvő cseh váloga
tottak leegyszerűsített, minden sallangtól men
tes támadásokkal törik magukat a kapu felé. 
A félidő közepén

Senkey a tizenhatoson belől licndszet vét, 
a megítélt tizenegyest Novak éles lövéssel 

a hálóba juttatja.
Helycsere után a szövetségi kapitány Szulikot 

ftllilja Beneda helyére a kapuba. Á magyar 
< napul a második félidőben sűrűn kísérletezett 
lomudó-akciókkal, a felúzotl, sáros talajjal 
áronban képtelen volt megbirkózni. Ezzel szem
ben a csehek kitünően állták a sarat és hogy

Üllőiúti pálya
Vasárnap, május 1-én délután 5 órakor

Ferencváros—Vasas
előtte 3 órakor

Nemzett—Uj pest
NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MÜINTÉZET B. T. K0BFOBG0GZPE1N, BUDAPEST, VL, ARADI UCCA A - NVOMDAlGA?G.irO: HAVAS M.

lendületes támadásai ellenére is adós maradt 
a második félidőben a gólokkal, azt nagyrész
ben a jól védő cserekapusnak köszönheti.

A bécsi Wacker legyőzte 
a Sabáriát

A Sabaria vasárnap a bécsi Wackert kapta 
ellenfélül. A szombathelyi csapatban a Hungá
riától átvett Sloffián debütált kielégítő ered
ménnyel. Nem játszott rosszul a szombathelyi 
együttes, a Wacker azonban — ugylátszik — 
még jobbnak bizonyult, mert
_ 4 :2 (1 : 0) arányban győzte le a Sabarlát.

A győztes bécsiek góljain Aigner és Mach- 
hdnderl osztoztak, mig a magyar csapat mind
két gólját Szladovits lőtte,

A Bástya 3:1-re verte 
a Ferencváros és a Hungária 

kombinált csapatát
A Bástya vasárnapi szabad napján a Ferenc

város és a Hungária kombinált csapatát látta 
vendégül Szegeden, llöss pompás játékával a 
Bástya könnyen, 3 : 1 arányban győzött a kom
binált csapat ellen. A győztes Bástya gólját 
Solti, Wébcr és Varga rúgták, mig a kombi
nált csapat tisztclelgólja Grossmann lövéséből 
esett.

Az Attila továbbra is biztosan 
tartja az első helyét

K II. osztályú profiliga vasárnapi döntő jellegű mérkő
zéseiből a várakozásnak megfelelően a bajnokaspiráns 
csapatok, az Attila és a Bak FC, kerültek ki győztesen. 
A vasárnapi eredmények a következők; Attila—Turul 
1:0; Bak FC—Soroksár 7:1; Somogy—Pesterzsébet 5;0; 
Bocskay—Húsos 5:0; Ékszerész—Városi 0:0.

A vasárnapi mérkőzések után
a II. liga tabellája

a kővetkezőképpen fest: 1. Attila 34 p. 2. B3k FC 32 p. 
3. Bocskay 30 p. 4. Somogy 28 p. 5. Turul 28 p. 6. So
roksár 27 p. 7. Rákospalota 27 p. Húsos 19 p. 9. Pest- 
c'zsébst 17 p. 10. Erzsébetváros 15 p. 11. Kossuth 11 p. 
12. Városi 10 p. 13. Ékszerészek 9 p. 14. Terézváros 9 p.

Az amatőrliga vezetőcsapatai 
1—1 pontot veszitettek

Az amatőrliga vasárnapi bajnoki fordulójá
nak esemény, hogy a két listavezető, az FTC 
és az UTE egy-egy bajnoki pontot voltak 
kénytelenek leadni ellenfeleiknek. A tabella 
első részén tehát nem hozott lényeges változást 
a tegnapi bajnoki nap. A vasárnapi eredmé
nyeket itt adjuk: Springer-csoport; FTC—Test
vériség 3:3, UTE—BTC 1:1, NSC—BAK 
2:1, BRSC—TTC 4 : 1, 33FC—ETSC 6 :0,
BEAC—URAK 2:1 (félbeszakítva), MAC— 
Husiparos 5:2. — Opréc-csoport: Zugló—Ék
szerész 2 : 1, Vasas—RAG 6 : 1, KAC—III. kér. 
TVE 2:2, Postás—ETC 2:0 (egy félidő). Az 
MTK—MAFC és a Törekvés-Kelen föld mér
kőzései elmaradtak.

KÉKMADÁR
PÉLE-MÉLE, Nagymező u. 8. 
A főváros legelőkelőbb tánchelyisége, 
minden este il órakor táncműsor

Csütörtöktől az UFÁ-ban

A midinett
Madge Bellamy amerikai Fox filmje

Lón Chaney Buster Keaton 
legjobb Hímje legragyogóbb szerepe

Aki a pofonokat kapja Navigator
CBUtUrtUktöl

Utolsó négy előedás

Bohózat egy párizsi szállodában
FŐVÁROSI OPERETTSZÍNIIÁZ

A Testnevelési Főiskola leány
atlétái letarolták a MAFC atlé
tikai versenyének női számait

Majzik Ferenc nyerte nz ESC országúti ver
senyét

A Műegyetemiek vasárnapi pályaversenye 
volt az atlétikai szezon nyitánya. A nagy eső
ben és felázotl talajon lebonyolított versenyt 
még a .rossz rendezés is élvezhelelenné telte. A 
verseny női számait a Testnevelési Főiskola 
női hallgatói nyerték. A férfiszámok közül Ba
logh 312 cm.-es helyből távolugrása a kiemel
kedő esemény. Az ujoncszámokban néhány 
szárnyát bontogató uj tehetség szereplése ér
demei említést.

Főbb eredmények:
Női számok:

Helyből távolugrás: 1. Lukács Évi (Tcstn. Főisk.) 
248 cm. 2. Pályi Margit CT. F.) 225 cm. 3. Falusi Mar
git (T. F.). — 69 méter: 1. Ruda Erzsébet 8.6 mp. 2. 
Lukács Évi (T. F.). 3. Falusi Margit (T. F.). - Suly- 
liikés: 1. Ruda Erzsébet 976 cm. 2. Zsigmond Judit (T. 
F.). 3. Kadányi Ágnes (EKAC). — Magasugrás: 1. Ko- 
úcshegyi Erzsébet (T. F.) 124 cm. 2. Zsigmond Judit. 
3. Falusi Margit.

Férfi juniorszámok:
190 méter: Balázs (BEAC) 12.2 mp. 299 méteres gát

futás; 1. Kétszeri (BEAC) 29.4 mp. 2. Magdus (MAFC). 
— Helyből lávolugrá-. hendikep: 1. Balogh (MAFC.) 
előny nélkül 312 cm. 2 Bleyer (BEAC) 55 cm., előny 
307 cm. 3. Mayer (Testn Főisk.) 30 cm. előny 305 cm.

• 3900 méter; 1. Hoffmann (BEAC) 10:86 mp. 2. Budai 
(EKAC) 10:11.6 mp. - TávnJugrós: 1. Visky (BEAC) 
564 cm. 2. Dénes (MAFC). 3. Kovács (TF). - Triutlon: 
(400 m., magasugrás, diszkosz): 1. Paitz (BEAC) 4 pont.
2. Helmeczy (BEAC) 7 pont. 3. Bcnkő (Ludovika) 8 
pont. 4. Hugyecz (MAFC) 11 pont

A rendező egyesület atlétái nyerték az Egyetértés
29 kilométeres országút) versenyét.

Szakadó esőben bonyolította le az Egyetértés SC 20 
kilométeres országúti versenyét a népligeti nagykörben. 
Úgy az egyéni, mint a hármas csapatversenyt a rendező 
egyesület atlétái nyerték meg. A verseny eredménye a 
következő;

I. osztályú verseny: Egyéni győztes: Majzik Ferenc 
(ESC) 1 p 10.2 mp. 2. Kultsár István (.MAC) 1 p 11 mp.
3. Király I’ál (ESC) 1 p 11.8 mp. 4. Züllner Ferenc 
(MAC) t p 12.1! mp. 5. Hrenyovszky (MAC). 6. Hufna- 
gcl (ESC). 7. Galambos (Kisvárda). 8. Pollák (ESC). 9. 
Németh (ESC). 10. Vojtek (ESC).

II. osztályú verseny; 1. Hufnagel (ESC) 1 p *14.10 mp. 
2. Pollák (ESC). 3. Németh (ESC).

3-as csapatversenyben: 1. az ESC a) csapata 1+3+6= 
10 ponttal. 2. a MAC csapata 2+4+5=11 ponttal. 3. az 
ESC b) csapata 7+8+9 ponttal, 24 ponttal.

Magyarország boxolóbajnoksá- 
gainak elődöntő mérkőzései

Budapest boxolóbajnokságának elődöntő mérkőzései 
igen élénk és változatos küzdelmeket hoztak. A hétről- 
hétre javuló amatőrversenyzők küzdelmei iránt nagy 
xclt az érdeklődés.

Az egyes .párok eredményei a következők: Kocsis 
(FTC) győz Kubinyi (NSC) ellen; — Scbniick (Spárta) 
Schrnk'dl (l’TC) ellen; — Leithncr (BTK) győz Széles 
(FTC) ellen: - Beregi (TTC) győz Szajkó (BTK) ellen; 
— Gelb (NSC) győz Bencze (FTC) ellen: — Schmidt 
(BTK) győz Werner (egy. kiv.) ellen; — Erdős (MTK) 
győz Ifochinat.n (FTC) ellen; — Papp ÍB. Vasutas) győz 
Richter (Spárta) ellen; — Csiszár (BTK) győz Schreiber 
(.Spárta) ellen; — Balázs (TTC) győz Endre (FTC) ellen

Vasárnapi sporthírek

X Franciaország—Olaszország 3:3. A két 
nemzet válogatott futballcsapatainak találko
zása 3 :3 arányú döntetlent hozott.

* A bölgyuszók vlvófinnepélye. Megkapóan kedves 
szórakozást nyújtott Fodor István, a népszerű vivő
mester azoknak a lelkes sportrajongóknak, akik a 
Budapesti Hölgyuszók Vivő Clubja vasárnap délelőtti 
záróünnepélyén megjelentek. A vivóünepélvt megnyitó 
felvonulás után a kezdők fegyelmezett kommandóvivását 
mutatta be l'odor-mester, majd Faragó Márta, Steiner 
Lili és Bergcr Vera iskolavivúsát a Sípos Manciből, 
Szőke Katóból és Schwartz Magdából álló mintacsapat 
gyakorlatai követték. Nagv tetszés jutalmazta Fodor 
István iskolavivását Szőke Katóval, Sípos Manóival, 
Schwartz Magdával, Elek Csibivcl és Strauss Paulával. 
A jól sikerült záróünnepélyt háziverseny zárta be.

X Baliák—Sipos-pár nyerte meg a vegyes
páros bajnokságot. Vasárnap este az Imperiál- 
szálloda nagy termében fejezték be a múltkor 
félbeszakadt ping-pong bajnoki versenyt. Az 
egyéni versenyben a három NSC után Bellák, 
Glanz, Weisz hármas holtversenyben végeztek. 
A döntőmérkőzések lapzártakor még tartanak.

Részletes eredmény: vegyespáros bajnokság:
1. Bellák—Sípos (NSC), 2. Glanz—Komáromi 
(NSC). 3. Wilcsek—Zádor (NSC). _

y Here ■ Hercndi-vándordljért. KISOSz-lLSz 4 :2 
(3:0). A középiskolások a BI.Sz után az ILSz váloga
tott csapatát is legyőzték és igy most már 4 ponttal 
egyedüli jogos favoritja lettek a Herendi-vándordíjnak. 
A vasárnapi mérkőzésen a közéoiskplaj csapat állandó 
fölényben volt.

X Jól sikerUlt a TTC megbízhatósági motor, 
versenye. A Terézvárosi Torna Club által Bu< 
dapest—Eger közölt vasárnap lebonyolított 
280 kilométeres turautja a IcgszebL siker jegyég 
ben folyt le. Az esős időjárás csak a Gyön-t 
gyös—Budapest közötti szakaszon okozott ne-, 
hézségeket. A verseny győztesei a következőkí 
175 kcm.-es kategória: Stampfer (Puch), 250 
kcm.-cs Adorján Zsigmond, 350 kcm.-es Kiss 
Béla (James), 500 kcm.-es II. W. Coller 
(Malschless), 500 kcm.-en felül: Paull Józiscf 
(Norton). — Oldalkocsis gépek: 350 kcm.-es 
Bachmann Oltó (Méray), 500 kcm.-es Pápay 
István (James).

kerékpársportban A ’kc.• Jól sikerüli szezónnyltás o U.— A ke
rékpáros szövetség vasárnap rendezte múlt hétről el- 
halasztott szezonnyitó országúti versenyét a gödöllői 
országúton. A kitűnően sikerült mitingen különösen a 
kezdők 20 kilométeres versenye keltett kellemes benyo
mást, amnnyiben a mintegy 60 résztvevő 38 percen be. 
Jül ért a célba. Eredmény: 50 kilométer; 1. Bouska 
(Jóbarát) 1 óra 35:13 mp. 2. Zakariás (Turul). 3. Vid-« 
(BSE). — 30 km.; 1 Szenes (KAC) 56 p. 3Ó rop. 2 
Schildmayer (MTK). — Kezdők 20 kilométeres versenye- 
1 Vida II. (Turul) 36:21 mp. 2. Mrázik (MTK). - 2o 

kilométeres szenior verseny; 1. Kozdony (UTE) 38:20 mp,
x Ai MTE nagy sikerrel Ismételte meg tornabemu- 

tntó ünnepélyét vasárnap délután a Szinyei-Merse-utca{ 
iskola tornatermében. A nagyszámú közönség lelkes 
tapssal adózott a pompás gyakorlatokért, amelyet mü- 
vészi készséggel végeztek az egyesület férfi-, hölgy- és 
gyermektornászai.

X Nemzeti—Juvcntus l;t (0:9). A Nemzetlek tnráző 
csapata vasárnap Bukarestben a Juventus-szal mérköz. 
tek. A fekete-fehérek gólját 11-csből Volentik lőtte

X Gyepbokkl mérkőzések. MAC—KISOSz 7 0 ’(4 n)- 
MAC. H-BBTE 2:1 (2:1); MHC I.-BJIC II. 11:0 (50)’ 
BIIC I.-.M1IC II. 1:0 (0:0).

LOSPORT
I.o var egyleti versenyek

Tandi nyerte a Káposztásmegyeri dijat.
A mezőny két legkevésbé fogadott lova vég

zett elől az áprilisi méting legjelentősebb ver
senyében, a Káposztásmegyeri-dijban. A győz
tes Tandi starttól a célig a legelőnyösebb poi 
zicióban feküdt, kedvére volt a mély talaj í 
már a távnál kétségtelen volt könnyű győ
zelme. Koppány az utolsó kétszáz métert so- 
kalta. Dehogyisnem gyenge lovasa alatt kitört, 
különben megszoríthatta válna Tandit. A fa
vorit Miette az utolsó helyen végzett. A meg
szakítás nélkül szakadó esőben megtartott vei> 
senynap eseményei közül megemlítendő Hoká
ból fölényes győzelme és a holtbiztosra vett 
Campidoglio veresége a 24 óra alatt nagyot 
javult Babuskától. A fogadók számára nagyon 
gyászosan végződött a vasárnapi versenynap, 
mert Hokobál és Peleason kivül egyetlen egy 
favorit sem nyert. A részletes eredmény a kő/ 
vetkező:

I. futam; 1. Hokobál (Csuta 114). 2. Lázadó (Szabó Li
H. 144). 3. Prímás (Esdi 244). F. m.: Töhötöm, ötnegyh. 
% h. Tót. 10:24. — II. futam: 1. Ne busulj (Kovács 3),
2. Kutas (Csuta 244). 3. Prinee charming (Gutái 10). 
F. m.; Evőé, Rázd le, O. M. 344 h. 2 h. Tót.: 10:37, 20, 
23. — III. futam: 1. Tandi (Gulyás 6). 2. Koppány (Gu
tái 6). 3. Dehogyisnem (Síücs 4). F. m.; Miette, Ando- 
rás, Pondervo. Tót.; 1% h. % h. Tót.: 10:72. 36, 39.
IV. futam; 1. Babuska (Kaszián 2’A). 2. Campidoglio
(Esch pari). 3. Sniffy (Gutái 3). F. m.; Novillero, Püpp- 
chen Liese. 1 h. 2 li. Tót.: 10:65, 20, 16. — V. futam;
I. Optimlst (Singcr 216). 2. Blondelli (Stirczula 4). 3, 
MacDonald (Tóth 7). F. m.: Serpentin, Kftzdö. 1 h. 3 h, 
Tol.; 10:38, 20, 27. — VI. futam: 1. PdcM (Szekeres 
pari). 2. Sólyom'(Gutái 3). 3. Midas (Csuta 6). F. m.- 
Kadarka, Suti, Piczikém, Emeletes. % h. 1 h. Tot.í 
10:30, 15, 18, 15.

Budapesti iígetőversenyek
Nagyszerű sport, nagy mezőnyök, érdekes végküzdeh 

mek jellemezték a vasárnap délelőtti ügető verseny
napot. A nap főversenyét Pitjke nyerte 1.28.2-tes idő
ben. Feltűnő rosszak a bookméker odsszok. Gráf fit a 
negyedik futamban, huszonkétszeres osztalékot fizetett a 
totalizalórnél, mig a ringben 3:1-hez állt. Felhívjuk az 
igazgatóság figyelmét erre a körülményre, mert az utóbbi 
időben ez nem az első eset.

A részletes eredmény a kővetkező;
I. futam: 1. Bultarúdio (Kovák 2). 2. Chikágó (3) 3, 

Jancsika (8). F. ni.; Koma, Hanna. Vétek. Mikulás, Je« 
Inna. Tot.: 10:38. 14, 17, 39, olasz 10:12. - II. futam; 
1. Ovár (Novák 144). 2. Intelem (10). 3. Vila (4). F. m.:. 
Duke Tenore, Igen ő, Dráma, Pista, Arabella. Tót.: 
10:34, II, 28, 18, olasz 10:120. - III. futam: 1. Cecília 
(Novák 4). 2. l-átum (2reá). 3. Jeritza (1%). F. m.: 
Juhaz, Jázmina. Ilgér, Karcsi. Tót.; 10:45, 13. 13, 16, 
olasz 10:53. — ÍV. futam: 1. Grafflt (Kovács 3). 2. Vidor 
(4). 3. Viola (6). F. m.; Dárius, Vádló, Horpacs. Ge- 
sbara, Hullám. Tót.; 10:223, 47, 25, 26. olasz 10:64. —.
V. futam: 1. Pitjke (Caccolini 3). 2. Gabi D. (2). 3. 
Burzsu (8). F. m.: H. León, Rendetlen, Ilka, Gacsina, 
Vihar. Tót.; 10:17, 13, 12, 18, olasz 10:39. - VI. futam; 
Winning Tickct (Kovács pari). 2. Margit (3). 3. Bien 
Aimé (4). F. in.: Miss Franciska, Dallosleány. Báró ur, 
Fata-Morgana. Ibclya. Tőt.; 10:30, 11, H, 17, olasz 10;3?,

Bécsi lóversenyek
Brutus győzött a Trial-Tukcsben.

Becs, április 24. A Derby évjárat első nagy 
versenyét futották ma a Frcudenauban. A veri 
seny két magyar ló párharca volt, az osztrá
kok nem számitoltak. Brutus revanchot vett 
múltkori legyőzőjén, könnyen győzött Pompo< 
nette ellen, a részletes eredmény a következői

I. futam: 1. Utolsó (Tóth 2). 2. Lumper! (4). 3. Tá
bor (4). F. m.: 3 ló. — II. futam: 1. Ébredj Magyar 
(Tóth 5). 2. Disce Vivere (2). 3. Pomvaali (8). F. ni.í 
4 ló. — III. futam: 1. Buonavantcru (Skorcpa 20). 2. 
Baiiclavczór (14). 3. J. Sheppart (10). F. m.: 4 ló. — IV. 
futam; 1. Brutus (Schejbal 144). 2. Pomponcttc (Takács 
pari). 3. Sátor. F. m.: 1 ló. % h. — V. futam: 1. Conny 
(Takács 4). 2. Mumsy (4). 3. Angéla (5). F. m.: 5 ló. —
VI. futam: 1. Hunter (144). 2 Nemo (8:10). — VII. fu- 
tam: 1. Grinzinger (Schejbal 144). 2. Karaid (8). 3. Gib
raltár (8).

Slarl és itt logailásaKai
a hookmakerek Irodái elfogadnak:

Vl„ Andrássy ül 45., 263—35.
Vili., Baross u. 52., L. 439—12.

IV.,  Kossuth L. u. 14—16. 
223-38, J. 323—19.

VII., Rákóczi üt 51., 355 - 01.
V.,  Váci út I., 280-92.
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