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Lord Rothermere és harmincezer néző 
elén zuhogó ősében mérkőztél! a maggar 
és olasz uéiogatottak a romai stadionban
HQlűnuonatoK ontották a lelkesedé közönséget Rómába, ahol a magyar 
futballisták tiszteletére angyalos magyar lobogd röppent a capitoiium 
ormára. - Az olasz-magyar barátság megnyilatkozása uoit a mérkőzés 

amely magyar és olasz előkelőségek jelenlétében zajlott le
————i

2:0-ra vezettünk a rendűben, de a már javunkra 
álló mérkőzést 4:3 arányban elvesztettük

Vasárnap ünnepnapja volt a magyar fut- 
ballsportnak. Magyarország és Olaszország 
válogatottjai mérték össze erejüket a Stadeo 
Román óban harmincezer néző előtt, élükön 
lord Rother mer evei, a magyarok nagy barát- 

meggyszin dresszes magyar fiuk találkozása 
azúrkék inges olasz fiukkal valósággal 

megpecsételte a két nemzet nagyjelentőségű 
barátságát és ennek kézfogással való mcg- 
pecsételését jelentette a népeken keresztül.

Hosszú idő telt már el azóta, hogy a magyar 
közönség oly nehezen várta egy válogatott mér
kőzés kimenetelét, mini a tegnap lezajlott hete
dik magyar-olasz összecsapást. A magyar fut
ball tegnapi pirosbetüs ünnepnapja még a 
sporttól távolálló közönséget is felrázta. Mi
alatt az Ülői-uti pályán második garnitúránk 
a jugoszláv válogatottakkal viaskodott, a közön
ség szivszorongva, lélegzetét visszafojtva, aggo

Róma, március 25.
(A Hétfői Napló távirati tudósítása.) Tegnap 

reggel lucskos, őszi reggelre ébredt a nagyheti 
szertartásokra lázasan készülődő örök város. A 
város előkelőségei már a kora reggeli órákban 
megindultak az sutokon.

Reggel hét órakor felrepült a CapItoUumra 
az angyalos magyar trikolor.

A Capitoliumon megjelentek a vatikáni és a 
kvirináli magyar követségek tagjai. Nemsokára 
megérkezik a magyar expedíció, amelyet a 
megjelenésében akadályozott kormányzó kép
viseletében az alkormányzó fogadott.

Az alkormányzó lelkesedéstől fütött beszéd
ben üdvözölte a magyar futbaM reprezentán
sait. Kijelentette, hogy

Róma büszke arra, hogy színhelye lehet a 
két testvérnemzet reprezentatív csapatai ál
tal vívandó szép és sportszerű küzdelem

nek.
Az alkormányzónak a meghatottságtól re 

tnegő szavaira Fischer Mór államvasuti főfel
ügyelő. az MLSz nemzetközi bizottságának el
nöke olasz nyelven válaszolt. Méltatta a mér
kőzés nagy jelentőségét és kijelentette, hogy

* Játék minden egyes fázisa a lovagiasság 
a aportlojalltás szellemében fOfi lefolyni.

Kifejezést adott a magyarok meghatottságá
nak a rendkívül ihcleg fogadtatáson, majd cso
dálatát fejezte ki azon a hatalmas fcliendülé- 
sen, amelyet Róma és Olaszország a fasciz- 
rnusnak köszönhet.

Az olasz labdarugó szövetség nevében

Arplnatl, Bologna polgármestere, a Lltto- 
rlale megalkotója köszöntötte a magyar 

expedíciót,
amelynek tagjaj a meghatottságtól könnyes 
elemekkel távozlak a Capítoliumról.

A fáséin Ünnepi szertartásai közepette, az 
olasz fqlbnll világraszóló'tyőzelmével avat

ták fel a Stadeo Romano-t .

Róma, március 35.
. A különvonatok egész serege szállító'!* Ró- 

az ország minden részéből a közönséget 

dalommal leste a Rómából érkező híreket.
Elsőnek a rádió röpítette szerteszét a város

ban a félidő eredményét. A híradás általános 
megnyugvást kellett. Ezzel egyidőben a pályán 
is kihirdették a félidő eredményét. Amikor az 
eredményhirdető feszült csendben kihirdette, 
hogy

Rómában 2:0-ra wweHink,
a közönség diadalorditásbán töri ti.-

Annál* lesujtöbb volt azután a kővetkező hír, 
amely már a városban érte a publikumot. Az 
első percekben — az előzmények után — min
denki rémhírnek vélte a híradást, amely

■ magyarok 4:3 arányú vereségéről szá
molt be.

Megváltjuk őszintén, hogy nagy kedvünk volna 
érzékeltetni a főváros nyomott hangulatát. E 
hasábok azonban csak a szomorú híradás egy
szerű regisztráláséra szorítkozhatnak. A római 
meccsről tehát álljon itt az alábbi beszámo
lónk:

a magyar—olasz válogatott mérkőzéssel felava
tandó, még nem egészen kész „Stadeo Romano"- 
ba. Zuhogó, Őszies eső szakadt alá az óímos 
fellegekből. Mintegy 30.000 néző övezte az aré
nái. amikor a díszpáholyba bevonult Róma kor
mányzója, a katonai' és polgári előkelőségek 
kíséretében. Megjelent itt is a krivináli és a 
vatikáni magyar követség személyzete és nyo
mában a Collegium Hungaricum diókserege és 
a római magyar kolónia.

A légiosztag zenekara rázendít előbb a ma
gyar Himnusz, majd a Govinczza akkordjaira.

Hatalmas ováció fogadja a kettőskeresztes 
címeres dresszben kivonuló magyar le

génységet,
majd ünneplésben részesül természetesen az 
azúrkék ingben megjelenő olasz válogatott csa- 
Pfft is-
* Kijön a pályára Bauwens dr., a mérkőzés 
vezetésére meghívott kölni biró, két olasz ha- 
tárbiró kísérőiében.

Felhangzik az olasz csapat üdvözlő csata
kiáltása:

Ela, Eta Állata!
A magyar csapat az üdvözlést háromszoros él
jennel viszonozza.

Bauwens jeladására a két csapat a kö
vetkező összeállításban vette fel a küzdelmei : 

Olaszország:

De Pra 
(Genoa) 

Rosclta
(Juvenlus. Torino) 
Pietroboni Bcrnardinl

Caligarls 
(Casale

Ferraris IV.
(Iterhazionale) (Internazionale) (Roma)

Conti Baloncicri Libonatl Rosetti Learató 
(Intern.) (FC Torino) (Gonoa)

Magyarország:
Amsei

(Ferencváros)
Senkei 1. 

(111. kér.)
Sternbetj
(Újpest).

Borsánál 
(Ujre«) 

Strőclc Takács II. 
(Újpest (Ferencv.)

Bukóul 
(Ferencv.)

Pruha 
(Attila)

Konrád II. Hirzer Kohat 
(Hungária) (Ferencv.)

A sorsolás a magyar csapatnak kedvez. Sza
kadó esőben állott fel a két csapni. Az első fél- 
í lő olasz fölénnyel kezdődik, mely védekezésre 
szorítja a magyar együttest. Védelmünk bi
zonytalanul dolgozik és mindenki meglepetést 
vár már az első percekben. A magyar kolónia 
arcára kiöl az aggodalom. A magyar közvetlen 
védelem azonban rövidesen magához tér mint
hogy a fedezetsor jól látja el szerepéi, a ma
gyar csatársor ellentámadásba megy át. Az 
offenziv-akciök Konrád kitűnő irányítása mel
lett egyre veszélyesebbé válnak. A 16. percben

Sfröck csodás leadásából Kohut lövése 
védhetetlcnü! tör utat De Pra hálójába.

Megjelenik lord Rothermere
Az első félidő utolsó negyedórája folyl, ami

kor a tribünhöz vezető utón feltűnik egy ma- 
gastermelü, középkorú férfi.

Az újságírók lord Rothermcrc-t ismerik 
íeL

A félidőben a tribün díszpáholyában meg
jelenlek Giunta, Balbo és Siriani .alállamtit- 
károk, Starace párttitkár és Maraviglia kép
viselő.

A második félidő
kezdetén az esőzés intenzív lesz. A magyar csa
patot lelkesen ünnepli a közönség, de egyúttal 
biztatja saját csapatát is. Ekkor még. az voll 
a helyzet, hogy könnyű magyar győzelem lesz. 
Az első percben Takács De Pra kezébe rúgja a 
labdát három lépésről. Az 5. percben

Conti lapos lövését Amsei! a kapuba ejti.

Leírhatatlan lelkesedéssel zúgott fel az olasz 
közönség diadalkiállása. Az izgalom azor-.:.i 
akkor éri el tetőpontját, amikor

a 14. percben Rosetti, a> olaszok tombo- 
lása közepette kiegyenlít

Az olasz csatárlánc tovább rohamozik. A 32. 
percben

Conti áttöri a védelmet és megszerzi az 
olaszok vezető-gólját.

A közönség lelkesedése orkánszerövé válik 
és kiáltva hajszolják csapatukat további roha
mokra. A magyar csapat észheknpva, igyekszik 
az Iramot átvenni és a 35. percben

Konrád és Takács összjátékából utóbbi ki
egyenlít (3:3).

A helyzet ebben a pillanatban az voll, hogy 
a mérkőzés döntetlenül végződik, Úgy a kö
zönség, mint a játékosok már-már belenyugod
tak a döntetlen eredménybe, amikor

a 40. percben a magyar kapu előtt várat
lanul zavar keletkezik. Amsei kifutással 
próbálja a labdát megszerezni, azonban 
a labdát elérnj nem tudta, omolj- Levraltő- 
hoz kerül s ez a közönség egefverŐ ordí
tása közben a győztes 4. gólt lövi az üres 

magyar kapuba.
A kiegyenlítés' reménye mégegyszer felcsillan, 

de Kohut lövése kórbavész.

Az olasz csapat határozol fan megérdemelte 
a győzelmei. Az azúrok együttesében Pietro

Ezután sorozatos magyar támadások követ
keznek, a magyar fölény mellett még az is le
hetséges, hogy csapatunk iskolajátékot játszik. 
Mindvégig szép támadásokat vezet a kitűnő 
Konrád. Góllövésre a 30. percben nyilik alka
lom, amikor Konrád passzából Kohut közelről 
fölé lő. A 45. percben

Takács passzából Hirzer megszerzi a má
sodik gólt.

A magyar fölény tovább tart. Előbb Kohut, 
majd Hirzer jut lövőhelyzetbe, ám az olasz vé
delem résen van.

Félidő 2:0 a magyarok javára.

boni, Conti, Lcuratto és Benardini emelkedtek 
ki. Utóbbi teljesítménye inár azért is figye
lemreméltó, mert a második félidőben megsé
rült.

A vereséget a magyar fedezetsornak n 
második félidőben történt összeomlása 

okozta.
A magyar csapat mindent elkövetett, hogy a 

nemzeti színeket diadalmasan hozza ki a küzde
lemből.

Igazi nagy játékot azonban csak Konrád, 
Pruha, Hirzer és Kohut produkált.

A fascista párttól érkezett hivatalos jelentés 
szerint vidékről mintegy 15.000 főnyi közönség 
érkezett Rómába, hogy a magyar-olasz válo
gatott mérkőzést végignézze. Milánóból ötezren, 
Genovából és Bolognából háromezren, Torinó- 
hói kétezren jöttek.

Bankett
a Casino aetia nőseden

A hetedik magyar—olasz mérkőzést a Ca
sino déllé Roseban rendezett ünnepi bankett 
zárta be.

A banketten Mussolini képviseletében Bottal 
államtitkár, Starace, a fasciszla párt helyettes 
vezérlitkúra, Hoóry András kvirináli magyar 
követ a követség tagjainak kíséretében, báró 
Kray István országgyűlési képviselő vezetésével 
a magyar válogatott csapat és végül az olasz 
sportélet verető személyiségei jelentek meg.

Az első felköszöntőt a római sportklub el
nöke, Sacordotc mondotta, aki Olaszország és 
Magyarország államfőire ürítette poharát. A 
fasciszta-párt üdvözlőiét Starace vezérlilkáf 
tolmácsolta és kifejezte azt a meggyőződését, 
hogy a győzelem csak annak jut, aki nemes és 
lovaglás versenyben arra rászolgál.

Fischer Mór államvasuti főfelügyelő, az MLSz 
nlclnökc olasz nyelvű beszédében a fascisztu 
Olaszországot s annak nagyszerű vezérét él
tette. Botlai államtitkár Mussolini legmelegebb 
üdvözletét tolmácsolta és kifejezte azt a re
ményét'. hogy a nemes és lovagias küzdelem 
még jobban összekovácsolja a két nemzet ba
rátságát

— A sport nem egyszerű Időtöltés — 
mondotta zugó tapsok között -- hanem 
előkészítő iskolája u nemzetek komoly, 

nagy csatáinak, 
örülünk, hogy a magyar nemzet fiaival talál
koztunk össze a stadionunkban. A magvar 
nemzetnek az európai kultúra rendkívül so
kat köszönhet. Legutóbb is Magyarország szál- 
lőtt szembe a bolsevizinussal, amely a nyugati 
kuliurát elsöpréssel fenyegette.

A zenekar ezután u magyar és olasz himun* 
szokat játszotta.



Éjszakai kárlyarazzia 
a Károlv-körutl klubban, ahol 
vidékről felrándult kisgazdá
kat Is találtak a zöld asztal 

mellett
A főkapitányság kártyaeUcnői ző detektív- 

csoportja heteken át tartó szünet után va
sárnapra virradó éjszaka újra megkezdte a 
kártyarazziákat Hosszú időn ál figyelték a 
zugklubok környékét és megállapították, 
hogv u slcpperek újra műkődnek. Az utóbbi 
napokban külöuöscu dolgoztak a (elhajlók, 
akik a tenyészállatvásAr alkalmából Buda 
pestre érkezett vidékiekre vetették ki háló 
jukat. Bnk Sándor főfelügyelő vezetésével

vasárnapra virradó éjszakán váratlanul 
razzzlát tartott a rendőrség a Károly* 
körul 2. számú házban működő klub

ban.
A detektívek megjelenése nagy riadalmat 

keltett a játék szobában, ahol sokan üllek a 
chemin-nsztul körül. A bankban és pinká 
bon összesen 600 pengőt foglaltak le. A de
tektívek igazoltatták a játékosokat, akii, 
között több vidékről felrándult kisgazdát is 
találtak. A kártyaeszközöket lefoglalták, a 
játékosok ellen pedig megindították az el 
járást.

Három nappal ezelőtt 
eltűnt a Révay-utcai Tancpalota 

pénztárosnője
Lantos Adolf, a Táncpalota igazgató-tulajdo

nosa vasárnap bcjcloniclto a főkapitányságon, 
hogy Wcisz Pálné, a Révay-utcai Táncpalota 
púnzlárosnőjc eltűnt a lakásáról és azóta szol
gálati helyén sem jelentkezett.

Wcisz Pálné férje jelenleg Amerikában tar
tózkodik és igy az uriasszony kénytelen volt 
saját kezem unkájából megélni, igy került a 
Révay-utcai mulatóba, ahol pénztárosi állást 
vállait. Wcisz Pálné több hónapon keresztül 
lelkiismeretesen és szorgalmasan látta el mun- 

. Iáját, de pénteken este nem jelent meg a Tánc
palotában. Nyomban érdeklődtek távolmaradása 
minit, az asszony azonban szombaton sem Je
lentkezett és erre bejelentették eltűnését a rend
őrségen. A nyomozás eddigi során megállapí
tották, hogy Wcisz Pálné

négy helyen volt bejelentve, 
de állandó tartózkodási helyéül az Andrássy-ut 
61 .számú házat jelölte meg. Innen a pénteki 
nap folyamán távozott el az asszony és azóta 
nem tért vissza.

A budapesti főkapitányságon most tovább 
folytaljúk az eltűnés ügyében a nyomozást 
annak megállapítása végett, hogy Wcisz Pálné 
nem esett-c bűntény áldozatául, vagy pedig 
öngyilkosságot követett-e el

Dolgozó ember

PALMA
KAUCSUK-SARKOT VISEL

Előnyei:
Olcsóbb éa tartósabb mint a bőr, kellemes járáí, 

kíméli az idegeket.

_____HÉTFŐI NAPLÓ

Scitovszky belügyminiszter 
kijelenti, hogy korai még az uj községi 
választásokról beszélni, mert a fővárosi 

reform sorsa egyelőre bizonytalan
A belügyminiszter a fővárosi üzemek megszüntetése 
ügyében a városházi felterjesztést legnagyobbrészt 

jóváhagy élag veszi tudomásul
Városházi körökben befojozott lényként be

szélnek Scitovszky Béla belügyminiszternek ar
ról az elhatározásáról, hogy még a nyári szü
net előtt tető alá hozza a fővárosi reformot 6s 
legkésőbb szép lom bérlten megtartatja az uj 
községi választásokat. Erek a hírek, amelyeket 
n legkonkrélebb formában terjesztenek onnan 
származnak, hogy a költségvetés parlamenti vi
tája előreláthatóan erősön megrövidül és igy a 
nyári szünet előtt a képviselőház munkarend
jére több előkészületben levő javaslat lesz fel
vehető

Ebben az ügyben, amely a legújabb város
házi eseményekre való tekintettel is közelről ér
dekli a főváros közönségét, magához Scitovszky 
Béla belügyminiszterhez fordultunk felwlágosi- 
tásérl.

SCITOVSZKY BÉLA BELÜGYMINISZTER 
a következőket jelentette ki a Hétfői Napló 
munkatársának :

— A fővárosi törvényjavaslat tervezete 
elkészült már, de egyelőre

magam sem tudora, hogy mikor kerül
het ez a javaslat a képviselőház napi

rendjére.
Ugyancsak elkészült a vármegyei törvény
javaslat is, amelyet a legközelebbi napok
ban fogok a miniszterelnök urnák bemu
tatni. A képviselőházat egyelőre a köllség- 
jvetés és az apropriációs javaslat foglalkoz
tatja, közben pedig húsvéti szünetre megy 
a parlament. A költségvetés ős az apropriá
ciós törvényjavaslat után a népjóléti minisz
ter ur öregségi és rokkantsági javaslata ke
rül sorra, tehát belátható időre már is meg 
van állapítva a képviselőház programja. 
Ilyen körülmények között a fővárosi tör
vényjavaslat sorsa a képviselőház munka
rendjének további alakulásától függ. Én a

Miért késik Prónay György báró 
kinevezése a földmivelési államtitkárságra

Újra leszerelték a kisgazdákat, akik Szabó Sándor 
vagy Rubinek István kinevezését követelték - Kedden 

publikálják az uj kinevezéseket
Amikor Horánszky Dezső halálával megüre

sedett az OKH vezérigazgatói állása, a kulisz- 
szák mögött éles küzdelmek indultak meg a 
nagyjelentőségű pozíció elnyeréséért. Mlngyárt 
kezdetben nyilvánvalóvá vált, hogy az O. K. H. 
vbezérlgazgatól állására Schand! Károly föld- 

magam részéről úgy látom a helyzetet, hogy 

a fővárosi reform csak ősszel kerül u 
képviselőhöz elé.

Így azután megdőlnek az uj községi válasz 
tások kiírásáról szóló hírek is, amelyek 
legalább is egyelőre — koraiak.

Szóvátcttiik u belügyminiszter előtt a fővá
rosi üzemek ügyét is. Scitovszky belügyminisz
ter ezeket mondotta :

— A fővárosi üzemek megszüntetése ügyé
ben tárgyalásokat folytatok Ripka Ferenc 
főpolgármester úrral és a tanács illetékes 
Inyezőivel. Elvi álláspontom az, hogy az 
üzérnek számát a minimumra kell redu
kálni es minden olyan üzemet meg kell 
szüntetni, amely nem szociális szükségletet 
elégít ki és fölösleges konkurrenciát csinál 
a kisiparnak és kiskereskedelemnek.

A fővárosnak amegszüntetni javasolt 
üzemek tárgyában hozzám intézett fel
terjesztését legnagyobbrészt jóváhagyó

lag veszem tudomásuk
Több üzemről még tanácskozásokat óhaj
tok folytatni...

A Hétfői Napló munkatársának teljesen be
avatott helyről szerzett értesülése szerint a fő
városi törvényjavaslat benyújtását az a körül
mény is késlelteti, hogy a községi pártok veze
tői még nem térlek vissza amerikai utjukról. 
A belügyminiszter ugyanis a fővárosi törvény- 
javasiulot beterjesztés előtt be akarja mutatni 
a pártvezéreknek. Kormánypárti körökből szár
mazó hírek szerint is bizonyosra lehet venni, 
hogy

a fővárosi reform őszre marad,
.-unit azzal indokolnak, hogy a miniszteroinök 
a vármegyei törvényjavaslat megalkotását tartja 
sürgősebbnek.

mivdésügyí államtitkár a legkomolyabb jelölt. 
Mihelyt Schandl Károly neve kombinációba 
került, megszűnt a harc az O. K. H. vezérigaz
gatói székéért. Most már az uj állás körül in
dultak meg a csatározások. Csakhamar ki
derült, hogy ezeknek a küzdelmeknek sincs 
sok céljuk, mert Bethlen miniszterelnök a föld- 
mivelésí államtitkári állásra Prónay György 
bárót szemelte ki. Hónapokkal ezelőtt eldőli 
már ez a kérdés, mégis mindezideig nem ke
rült sor a kinevezés hivatalos publikálására 
és a vasárnapra bejelentett hivatalos közlés is 
elmaradt.

Politikai körökben mindenesetre nagy érdek
lődéssel beszélnek arról a kérdésről, hogy

miért késik Prónay György báró földmlve- 
lési államtitkárságának publikálása?

Mint beavatott kormánypárti körökben beszé
lik,

Prónay György báró kinevezését a kisgaz
dák ellenállása késleltette.

A kisgazdák ugyanis azt kívánták, bogy vala
melyik bizalmi emberüket; Szabó Sándort, vagy 
Rubinek Istvánt nevezze ki a kormány az 
államtitkári állásra. A kisgazdák palolaforra- 
dalmát természetesen ezúttal is leszerelték és

a pénteki minisztertanácson végre tfibb- 
bónapi halasztás után keresztülment Pró
nay György báró földmlvelésUgyi állam

titkársága.
Prónay György báró utódja a miniszterelnök
ségi államtitkárságban Darányi Kálmán lesz.

A Hétfői Napló munkatársának 
illetékes helyről 

szerzett értesülése szerint Prónay György báró 
és Darányi Kálmán államtitkári kinevezésének 
publikálása kizárólag technikai okokból ma
radt ki a hivatalos lap vasárnapi számából. A 
kinevezésekéi az államfő ma írja alá és igy a 
kormányzói kéziratot a Budapesti Közlöny 
keddi száma fogja közölni.

Budapest, 1928 március 20.

A íenyészóhatok, az ipar
védelem és a vasipari

A siker jegyében és azzal a jogos tudat- 
tál, hogy az ország ősi erejét tényleg de
monstratíve sikerült ezúttal felvonullalai, 
ma este zárja kapuit a 37-ik Tenyészállat
vásár.

Számos gazda mellett, a csodálkozni járó 
budapesti közönség is ezrével járt kint a 
vásár kőbányai területén s volt is mit néz
nie, volt amin elcsodálkozzék. A városi em
ber érdeklődéséi jórészt a mezőgazdasági 
gépipar kötötte le, hiába, több a fogékony
sága a gépek, mint az állatok iránt. De ta
lán nemcsak ez okozta az állandó csődü
letet, amely egy-egv traktor vagy egyéb gép
monstrum körül keletkezett — nem nagy 
örönjérc a kiállítóknak — kiknek innen- 
onnan egy-egv vevő, bizony kedvesebb a sok 
budapesti nézőnél. A városi közönség szo
katlanul nagy érdeklődését főkép az okozta,

n Tenyészállatvásár tulnyomórészben 
külföldi mezőgazdasági gépeket muta

tott be.

A magyai mezőgazdasági gépipar eddig 
sikerrel előzte meg a külföldi gépek na
gyobb, demonstratív felvonülását. Illeté
keseinek vétója mindig eredményre veze
tett az iparkamara rendezésében megtartott 
árumintavásároknál. A Tenyészállalvásár 
rendezőségének érdeme, hogy ezen a hely
zeten változtatott. Tág teret engedett'a kül
földi iparnak, mely tudva, hogy a mező
gazdasági gépek behozatali vámját a közel 
lövőben leengedik, készséggel kapott az al
kalmon s

demonstratív méretekben

vett részt a Tenyészállatvásáron.
Az áttört front, egyes magyar gépipari 

vállalatikat is a porondra szólított. Ahol a 
vétő nem elég, ott az cllendcmoristráciő az 
utolsó fenmaradó eszköz. Innen-onnán te 
hát

kivonult a magyar mezőgazdasági gép
ipar is.

Hogy kénytelen-kelletlen most mégis sor ke
rült erre, lényegileg örvendetes. Túlságosan 
elzárkózott eddig a magyar mezőgazdasági 
gépipar minden tömegpropagandátől. Évek 
óta csak immel-ámmal láttuk résztvenni 
§ke| mte'.ai áhíhijntavápároHpn js, holott, 
exportlehetőségek és .íomegpropa’ganda-ha- 
tás szempontjából kétségkívül itt találták 
volna fel a legnagyobb lehetőségeket, a 
gazdatársadalom körében csakúgy mint — 
az egyébként a Tenyészállatvásáron is bő
ven kijutó — nézőközönség köreiben is.

Csodálatos csak az, hogy ezúttal elhall
gatták az iparvédelem hangos szószólói, vélő 
sem süvített végig a magyar közgazdasági 
körökben. Tetemes állami pénzek támogat 
■ák a Tenyészállatvásárt, s ime mégis vétó 
helyet — bár szerényen meghúzódva — ott 
találtuk a magyar gépipart is a külföldi gép
bemutató rengetegében.

Változtatást jelent ez iparvezéreink poli- 
’ikájában? Talán felismerték ők is, hogy 
'’sak a szabad verseny fűzében edzett ipar 
őri el fejlettségének teljét — vagy talán 
”sak oportunitás forrasztotta ajkukra a 
megszokott vétót?
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A ma folytatódó közgyűlést 
addig akarják együtt tartani, 
mig a községi takarék ügyét 

el nem intézik
Még negyvenhárom szónok vár felszólalásra

Szombaton éjszaka, éjfél után egy perc
cel Ripka Ferenc főpolgármester felfüggesz
tette a már három nap éa három éjjel tartó 
közgyűlést és folytatását ma, hétfőn«délb*án 
4 órára tűzte ki. A baloldal hatalmas 
obstrukciús vitája az Egyesült Fővárosi Ta
karékpénztár bizonytalan sorsú fúziója 
ellen a legnagyobb sikerrel folytatódik. Az 
„obstrukcióba“ most már

belekapceolódik a jobboldal is, 

ahonnan szintén számos szónok iratkozott 
fel szólásra. Ezidöszerint 53 felszólaló sze
repel a Takarékpénztár-kérdés vitájánál, 
akik közül azonban eddig alig tizen beszél
tek. A hosszú, távszónokok még hátra
vannak.

Ma, hétfőn, az első felszólaló Pakots Jó
zsef, aki

legalább négyórás beszédet fog mon
dani.

A szocialisták sem adják alább három-négy
órás beszédnél. A hátralevő szónokok név
sora a következő:

Pakots József, Zala Zsigmond, Vörös Já
nos, Milkovits Vazul, Posta SándoT, Vörös
ödre Miklós, Vitéz Aladár, Llszauer Sándor, 
Feleki Géza, Kivovits Károly, Lalinák Jenő, 
Szigeti János, Friedrich István, Lázár Fe
renc, Miklós Ferenc, Földváry Béla, Bibiti- 
Horváth János, Müller Antal, Frühivirth 
Mátyás, Vas Béla, Beelő Mór, Erdőssy Antal, 
Gál Jenő, Horváth IV. Károly, Tauffer Gá
bor, Bozőky Ádám, Kiár Zoltán, Vértes Emil. 
Zimmermann Dezső, Szakái Antal, Divéngi 
Károly, Ambrus Gyula, Lakatos Géza, 
Weiller Ernő és Deutsch Mór.

A főpolgármester ma érintkezést keres a 
pártok vezetőivel s igyekszik valamilyen

megegyezést, találni,
hogy a további obstrukciónak elejét vegye. 
A baloldal azonban csak megfelelő garan

Budapesten keresi a rendőrség 
egy amerikai gyáros eltűnt fiát

A bécsi rendőrigazgatóságtól átirat érke
zett a főkapitányságra, amelyben egy dús
gazdag amerikai fiatalember eltűnéséről szá
molnak be és kérik, hogy felkutatására in
dítson nyomozást a budapesti rendőrség.

A bécsi rendőrség értesítése szerint Wil- 
bnr Jeromos Thompson, egy washingtoni 

Húsvéti vásár
„Népszerű osztályunkban**

Az Idényenként rendezett és a társadalmi osztályok minden rétegében fogalommá vált 
mNépszerti osztályunk** versenyen kívül álló

olcsó árusítása
folyamatban van.

A szezón legjobb és legdivatosabb tavaszi és nyári szöveteinek visszamaradt részel 
kizárólag magúnvevoink részére kerülnek eladásra.

a esvsagas csoportban:
120-140 cm sztlas HOD2I- OS KOCZtOmszOvalM. melyek 

eddigi ára P IC-20 volt...................................................................................

120-140 cm szoias KaMI- Oa kosztumszOuMaK. melyek 
eddigi ára P 20—30 volt..................................................................................

120-140 cm szOias kanál- es KosztomszOvetok. melyek 
eddigi ára P 20—00 volt ..................................................................................

100-110 cm szeles MHDOtMO Úszta Oltania raMk«tmOk. melyek eddigi ára 

P •—18 volt. mOSt r 3.20-toi 4.80-ib kaphatók.

Cégünk csak akkor hirdet, hogyha tényleg komoly értékeket tud a 
vésérlóközünségnek nyújtani.

Mintákat ezen anyagokból a készlet rohamos apadása következtében nem küldhetünk. 

Viszonteladóknak fentt cikkeket nem Árusítjuk.

^Kérjük a torlódás elkerülése végett, szíveskedjenek vásárlásra a délelőtti órákat is fel-

LÁSZLÓ ÉS FEKETE 
kOIOninges nöl dluatkaunók áruháza 

ív., rotöfl samior occa w-ia

ciák és nyilatkozatok ellenében hajlandó 
elállni a további vitától. Elsősorban a kor
mánytól függ, vájjon ezek a követelések ki
elégítést nyerhetnek-e. Amennyiben a meg
egyezés nem sikerül, kilátás van arra, hogy 
a közgyűlés egész héten át fog folyni, noha 
hir szerint a kiegyezést célzó tárgyalások 
meghiúsulása esetén

a közgyűlést mindaddig együtt tartják, 
amíg szavazásra nem kerül a sor.

Ez mindenesetre nagy hátrányára van u vá
rosházi adminisztrációnak, mert a tanács
nokok és a tisztviselők is kimerülnek. A ta
nácsnokok és a referensek egész sora kény
telen átvirrasztani az éjszakai közgyűlést, 
mert remélik, hogy a vita hirtelen véget ér 
és azután áttérnek a többi tárgyak tárgya
lására.

Már két éjjelt töltött a közgyűlésen az 
Elektromos Müvek, a Gázmüvek, a Víz
müvek és az Autóbuszüzem igazgató

sba,
mert a napirenden szerepel ezeknek a nagy 
üzemeknek sok milliós beruházása. Es 
mindaddig kénytelenek végigstatisztálni a 
közgyűlést, amíg a Községi Takarék vitája 
véget nem ér.

Azok a hirek különben, melyek a köz
gyűlés feloszlatásáról szólanak, nem felel
nek meg a valóságnak. A közgyűlés felosz
latását csak az uj fővárosi törvény fogja el
rendelni, ami csak késő Ősszel lesz aktuális. 
Ellenben annál többen hangoztatják

az ügyrend revízióját

és azzal kapcsolatban a klotür bevezetését, 
amelyről már a múlt évben szó volt, de 
akkor lekerült a napirendről. Ezt a kérdést 
most ujra felszínre vetették és most már 
sokan követelik a módosítás sürgős keresz
tülvitelét.

gyáros fia, aki üdülés céljából tartózkodott 
a kontinensen, titokzatos módon eltűnt.

A fiatal Tbompsont már régen ideg
milliomos gyáros fia, már régen ideg

betegség támadta meg.
Édesapja környezetváltozás céljából a kon
tinensre küldte, mert azt remélte, hogy az

most r 8.- 
mostriz.- 
mOS!r15.-

európai élet jó hatással lesz kedélyállapo
tára. W. J. Thompson hónapokon át

Parisban élt, ahonnan most váratlanul 
eltűnt.

Mikor az cdcsapja értesült a dologról, azon
nal bejelentette a huszonhat éves fiatalember 
eltűnését a párizsi rendőrségen. Az első 
percben is az volt a gyanú, hogy régen lap
pangó idegbaja váratlanul elhatalmasodott 
rajta, öntudatlan állapotban elkóborolt és 
valamelyik kórházba került, ahol mint is

EgymHliürdürt rendelt csecsemo- 
Keiengyet gráf Wimotten Frigyes es 
neje Schiller Katalin újszülött fiú

gyermeke részire
Egy előkelő budapesti fehérnemüszalon- 

ban történt szenzációs vásárlásról napok 
óta beszélnek a főváros előkelő társasági 
köreiben. Az történt ugyanis, hogy az egyik 
belvárosi fehérnemükereskedésben nem ke
vesebb, mint

egymilliárd koronáért rendeltek csc- 
cscmőkelcngyét, 

amelyet, most, hogy a csecsemő megszüle
tett, a cég már le is szállított és annak cgy- 
milliárd koronát kitevő vételárát a rendelő 
ki is fizette.

A ritkaságszámba menő csccseniőkclen- 
gye-rendelést, amelyhez hasonló eddig Bu
dapesten elő sem fordult, gróf

Wimpffen Frigyes földbirtokos és neje 
Schiffer Katalin

tette.
A feltűnő szépségű Schiffer Katalint, Bu

dapest egyik leggazdagabb nagyiparosának 
és földbirtokosának,

Schiffer Miksának leányát 
mintegy egy évvel ezelőtt vette nőül gróf 
Wimpffen Frigyes, gróf Wimpffen Sieg-

Közcsendháboritás és magánlak
sértés miatt eljárás indult meg egy 
ismert fővárosi színésznő ellen

A negyedik kerületi rendőrkapitányság érde
kes közcsenriháboritási és magánlaksértést ügy
ben indította meg a vizsgálatot egy ismeri fő
városi színésznő ellen, aki rendkívül érdekes 
körülmények között került abba a helyzetbe, 
hogy a csendháboritást és a magánlaksértést 
elkövethette.

B. 1. ismert pesti drámai színésznőnek tudo
mására jutott, hogy egy társaságban S. I. szén- 
bányaigazgató örcá

sértő megjegyzést tett.
A színésznő a bátiyaigazgutótól elégtételt köve
telt s megüzente neki, hogy e célból elvárja a 
lakásán, ahol jelen lesznek ugyanazon társaság 
tagjai, akik előtt sértő megjegyzése elhangzott.
S. I. a kitűzött időben meg is jelent a művésznő 
lakásán, de a jelenlevő tórsaság legnagyobb 
meglepetésére kijelentette, bogy

nem kér bocsánatot.
Ezzel vette kalapját s kabátját és elment. A 
művésznő dühbe jött s amint társasága elment, 
óriást autókeztyilit felhúzva etrohant hazulról, 
hogy — ha kell —

tettlegesen Is elégtételt vegyen 
magának a társadalmi formaságok között et 
nem Intézett sértésért. A közelben lakó bánva- 
igátgatő második emeleti irodájába szaladt fel. 
Az igazgató azonban nem volt olt, mert közben 
megtudta, hogy a színésznő keresi őt és nem 
mert felmenni irodájába. Teljes két árán át kis 
fehér kutyája társaságában sétált a háza előtt, 
végül is

rendőri fedezet mellett ment fel saját Iroda- 
helyiségébe, amely előtt a lépcsőkéiben vá
rakozott a klplralt arca. Izgalomtól remegő 

színésznő.
A bányaigazgató a mögötte haladó rendőr vé
dőimé alatt szótlanul végig halait a lépcsőhá
zon és betért irodájába, és itt felszólította a 
rendőrt, hogy táoolttsa el a lépcsőházból a mű
vésznőt. A rendőr azonban egyáltalán nem 
látván szükségét a beavatkozásra, minden to
vábbi intézkedés nélkül eltávozott.

QlienesJueclőnemérrá 
minden ueoöéhü/önmey&én 
drrni hogy mdy há&é/iMé. • 
hói óhcyi Czé/’i-azhMmes 
háziasszony kiféeeetten.
"Wlódi
a káüédomíóva/. “éiér. 

&ah ahhor házias <zi> ■ 
bán, hogy ááoé/a minetzg

meretlent ápolják. Átkutatták ar összes té
bolydákat és kórházakat, de sehol sem akad
tak rá. Lehetségesnek találják azonban, hogy 

kalandorok hálójába került, 
akik kihasználva idegbaját, rejtett céllal 
magukkal csalták valamelyik középeurópai 
nagyvárosba. A párizsi rendőrség ezért 
érintkezésbe lépett Béccscl és most az ot
tani rendőrigazgatóság a budapesti főkapi
tányságot is megkérte, hogy kutasson az el
tűnt amerikai fiatalember után.

fried v. b- L t, földbirtokos fia, aki Ercsi
ben, a Wimpffen-uradalomban ismerkedett 
meg Schiffer Katalinnal, ahol atyja az ura
dalmi birtok cgyrészének bérlője. Egy év
vel ezelőtt az előkelő pesti társaságokban 
sokat beszéltek az érdekes házasságról, most 
pedig az a kelengye-megrendelés ad sok 
szóra alkalmat, amelyet újszülött fiúgyer
meke részére rendelt az előkelő házaspár. A 
szenzációsan nagy összegű kclengye-vásárláa 
azok előtt is feltűnést keltett, akik közelről 
ismerik a grófi házaspárt, mert az ifjú 
grófné cddigelé annyira egyszerű volt, hogy 
saját fehérneműiben a monogramot grófi 
korona nélkül himezteltc.

Az egymilliárdos csccsemökelengye, ame
lyet már hónapokkal ezelőtt rendeltek meg, 
természetesen

a legpazarabb, legdíszesebb darabok
ból áll,

a kelengyéhez tartozó lyoni selycmpaplant 
eredeti, nehéz brüsszeli csipke disziti, a kü
lönböző vánkosok, takarók, fürdőlepedők, 
csecsemöruhácskák, harisnyák, keztyük, 
mind a legnemesebb anyagból valók.

Alig tűnt el a rendőr a lépcsőházból, a mii* 
vésrnő becsöngetett az igazgató irodahelyiségé
nek ajtaján, amely mögött — délutáni hivatalos 
irodai órák lévén — a teljes létszámú irodai 
személyzet dolgozott. Az ajtó azonban a szí
nésznő hosszas csöngetése ellenére egyáltalán 
nem akart megnyílni, amire B. I. elkeseredett 
izgalmában, felindult állapotban, vastag bör» 
kezlvüs kezével

betörte az irodahelyiség ajtajának üveg
ablakát.

A széthulló üvegdarabok csörömpölésére ősz- 
szefutottak a ház lakót, megjelent a lépcsőhöz- 
bán egy rendőr kíséretében a házfelügyelő és 
megjelent a helyszínen az igazgató ügyvédje is. 
Ar ügyvéd az előhívott rendőrnek meghagyta, 
hogy

a művésznőt nyomban kísérje be a negye
dik kerületi rendőrkapitányságra.

És B. I. tényleg kénytelen volt minden ellen
kezése dacára a házmester és a rendőr között 
elindulni a lépcséiházban lefele. Mintegy husi 
főnyi kiváncsi tömeg követte őket, akik fejcsó
válva nézték a kínos jelenetet. Éppen a háe 
kapujához értek, amikor a kapun befordult dr. 
Darányi Ferenc ügyvéd, akinek feltűnt az iz
galmában siró, elegáns bundába öltözött fiatal 
hölgy, akit a rendőr karjánál fogva kísért a 
kapun kifelé. Dr Darányi pillanatok alatt meg
tudva, hogy mi történt, sietve odalépett a mű
vésznőhöz és felkinálta szolgálatait. A követ
kező percben már mint fí. I. logi képviselője 
fordult a művésznőt bekísérni akaró rendőrhöz, 
akinek megmagyarázta, hogy törvényellenesen 
cselekszik, ha a színésznőt a kapitányságra kí
séri. hz ügyvéd magyarázatára a rendőr ezután 
tényleg elállt a bckiséréstől

B. I színésznő ellen, aki a kiállott izgalmak 
következtében most betegen fekszik a lakásán, 
közcsendháboritás és magánlaksértés miatt meg
indították az eljárást.

Román Kálmán,
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Szenzációs bejelentés schuszdek 
Frida. a sviikos zsolnai neueionö 

budapesti tartózkodásáról
Vasárnap este érdekes fordulat követ

kezett be a zsolnui gyilkos nevelőuő felku
tatására indított nyomozásban. Mint isme 
rétes, március elején a zsolnai vasúti szálló
ban Schuszdek Frida nevelőnő szerelmi fél
tékenységből hat revolverlövéssel meggyil
kolta Diener Árpád dúsgazdag tőketerebesi 
malom tulajdonost. A kassai rendőrségről 
tegnap érkezett meg a körözőlevél Buda
pestre s a csehszlovák hatóságok kérték, 
hogy itt is folytassanak nyomozást n gyilkos 
nevelőnő kézrekeritésére. A körözésben fog
lalt személyleirást közölték a vasárnapi la
pok, amiből kitűnik, hogy Schuszdek l'rida 
nyúlánk, huszonhét éves nő, szőke bubi- 
frizoráa, feltűnő elegánsan öltözködik. Va
sárnap azután jelentkezett a főkapitány
ságon Kakuk László rendőr és érdekes be 
jelentést tett. Elmondotta, hogy

pénteken este az Andrássy-ut és Szív

utca sarkán megszólította egy nő, aki 
tűrt magyarsággal, németen kiejtéssel 
beszélt és aziránt érdeklődött, merre van 

a Carlton szálló. z
ma közölt személyleirás alapján a rendőr 

Schuszdek Fridát véli felismerni az érdek
lődő nőben. A bejelentés után detektívek 
mentek a Carlton szállóba. Kiderült, hogy 
pénteken este

valóban szobát bérelt a Carltonban egy 
feltűnően elegáns, szűke, biibifriznrás 

nő, 
aki a vendégkönyvbe Frenklin Fridának 
irta be magát, egy napig tartózkodott a 
szállóban és szombaton elköltözött. A 
rendőrség kellő óvatossággal kezeli ugyan a 
bejelentést, azonban széleskörű nyomozást 
indítottak, hogy megállapítsák,

hova tűnt a Carlton szálló vendége.

Beszélgetés Faragó Andrással 
aki ok nélkül kapta a „klór o fór mos" előnevet, 
akinek kétezer pengős állása van és most „leleplezi" 
a nagy port felvert bank-ügy bonyodalmas hátterét

Izgalmas éjszakai végrehajtás 
egy budapesti pékmesternél

Négy pékmester bankházának és textiliizletének 
epilógusa a bíróságon és a rendőrségen

Vasárnap éjszaka egy elegáns, bőrkabátos 
fiatalember ült le a Hétfői Napló munkatár
sának asztalához. Mozgékonyságában is nyu
godt, erélyes hangú ember: névszerlnt 
Faragó András biztosítási tisztviselő, akinek 
a „kloroformot" elönevet adta Budapest, ez 
a rosszat könnyen hivő, nehezen felejtő, 
szenzációt váró város. Faragó András. Neve 
itt-ott elég gyakran felbukkant már a la
pok hasábjain, de még többet emlegették 
olyan helyeken, ahol rendőri riportok és 
törvényszéki tárgyalások során felbukkant 
neveket u hírhedtség nehezen koptatható 
mázával vonnak be. Faragó neve most újra 
a lapok élére került. Szinlo fantasztikusan 
bonyolult ügyben került egy Salgó Béla nevű 
fiatalemberrel együtt a rendőrség elé, ahol 
gyorsan tisztázódott a dolog és

néhány óra lefolyása után mindkettő
jüket elbocsátották.

Most ilt Ül velem szemben s mikor megkér
dezem. mi történt a nagy port felvert ügy
ben

teljes részletességgel, pontosan elmondja 
történteket.

— Először is azt szeretném megmondani, 
hogyan kerültem az ál Utólagos zsarolási 
ügy középpontjába — kezdi vallomását. — 
Sajnos, a fá túrnom, hogy állandóim együtt 
emlegetik nevemet a párizsi kloroformos 
rablókkal, holott semmi közöm az ügyhöz. 
Két pesti fiatalember kirabolt egy párizsi 
táncosnőt s én egész gyanútlanul megvet
tem tőlük néhány ékszerdarabot. Ez volt 
szerepem a „rablásban**. Bizonyítja ezt az 
is, hogy csak orgazdaságért fogtak perbe. 
Azt hittem, ez a szomorú eset elmúlt már az 
életemből, becsületesen, szépen dolgozom, 
ló állásom van egy biztositó intézetnél, havi 
kétezer pengőt keresek. Szorgalmasan dol
gozom, mint talán senki más. Egy elvem 
van: mindent az üzletért, a becsületes kere
setért. Talán hihetetlennek hangzik az első 
pillanatban, de éppen ezért kerültem Salgó 
Bélával együtt kellemetlen helyzetbe.

— Most elmondom a nagy „zsarolási 
ügyei" — folytatta. Nemrégen megtudtam, 
hogy egy előkelő nagybankkal kapcsolatban 
bizonyos iratok alapján feltűnően erős tá
madás készül valaki ellen. Az akciót sze
mélyes természetű ellentét miatt indította 
valaki. Ez az illető a kompromittáló adato
kat eljuttatta egy fiatalemberhez, akiről 

A

úgy tudta, hogy hetilapot készül Indítani. 
Hogyan és miként, ez már az én dolgom, 
de ,

megszereztem az állítólagos kompro
mittáló Iratokat és Igy gondolkoztam: 

ha én ezeket az adatokat eljuttatom ahhoz 
a bankigazgatóhoz, aki ellen e támadás irá
nyul és figyelmeztetem a készülő táma
dásra, hálára kötelezem őt. Megvallom 
Őszintén, arra gondoltam, hogy ha egyszer 
biztosítási ajánlattal keresem föl, nem fog 
elutasítani és a gyakran ajánlkozó biztosi
lók közül engem részesít előnyben, aki szí
vességet tettem neki. így is történt. Salgó 
Béla barátom, mivel a bankigazgató nem 
tartózkodott Pesten, hanem egy olaszországi 
fürdőhelyen, a feleségét kereste fel város
ligeti villájukban. A méltóságos asszony 
Salgót férje titkárához utasitotta. Ide már 
mindketten elmentünk. Én magammal vit
tem az iratokat és átadtam a titkárnak, 
ionban semmiféle pénzt nem kértem. A tit
kár ur megkérdezte, hogy mi történjék most 
már azzal a fiatalemberrel, akinek induló 
lapjában akarták közölni a támadó cikket. 
Beszélgetés közben szóba került, hogy talán 
valami ellenszolgáltatást kellene neki kapni, 
mert nem ült fel az akrió irányítójának. A 
titkár ur át is adott nekem kétezer pengőt, 
hogy vigyem el neki.

— Én ránéztem az órára 
Faragó — és igy szóltam:

most negyed három van, feltételesen át
veszem a pénzt, de ha az illető nem fo

gadja el, három órára visszahozom.
— Ezzel már indultunk is kifelé, de ebben 
a pillanatban előléptek az előre értesített 
detektívek, akikkel együtt azután autón a 
főkapitányságra mentünk. Itt gyorsan per
gett le a nyomozás. Rövidesen tisztáztam a 
helyzetet, hogy végzetes félreértésről van 
szó,

nem zsarolni akartunk, hanem 
get tenni.

— A bűnügyi osztályon abba 
vizsgálatot és a sajtóosztályon

ahol a sajtóvétségeket intézik. Innen azután 
azonnal elbocsátottak.

— Ez a pontos története az én nagy „zsa
rolási ügyemnek". Szívességet akartam ten
ni, de pcchem volt — fejezi be Faragó And
rás, aki a beszélgetés után azonnal autón 
indult vidékre dolgozni.

folytatta

szivessé-

is hagyták 
folytatták,n
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Néhány nappal ezelőtt a Dohány-utca 57. 
szám alatt öszterrcicher Lipőt pékségében 
egy rendőrtiszt vezetésével

éjszakai végrehajtást foganatosítottak.
Az éjszakai végrehajtásra a járásbíróság el
nöke külön engedélyt adott. Tiz óra tájban 
jelent meg a pékmühelyben Lipovnitczky 
rendőrfogalmazó, Bátor József végrehajtó, 
Altorjay Sándor dr. ügyvéd és két tanú, 
hogy a pékmester ellen bűnügyi biztosítási 
végrehajtást foganatosítsanak. A végrehajtás 
nem egészen simán folyt le. Mikor a végre
hajtó a kasszához lépett, hogy a benne levő 
pénzt lefoglalja, öszterrcicher

odaugrott a pénztárhoz és kivett a kas
szából néhány százpengőst,

heves szóváltás támadt a végrehajtó és a 
pékmester között, úgy hogy már a végre
hajtó

rendőrt akart hivatni.

Április elején a főváros közgyűlése elé kerill a Talbot-tlgy
A kormány a maga részéről befejezte a 

Talbot-centralé létesítésére vonatkozó tár
gyalásokat, megegyezett annak pénzügyi 
feltételeiben s ennek alapján Londonban 
április elején piacra kerülnek a kölcsön- 
kötvények és a tény most már égetővé tette 
a főváros részéről is a Talbot-centraléval 
kapcsolatos végső álláspont leszögezését A 
kormány mindent elkövet, hogy a fővárost 
rávegye

a cenlrálé üzemének átvételére.
Ebben az irányban már meg is kezdődtek 
a tárgyalások, amelyeken Deutsch Lajos, 
nz elektromos müvek vezérigazgatója, Ve
rebéig László Máv. középitési tanácsos és 
Fejér Gyula miniszteri tanácsos vettek részt. 
A megegyezés még nem sikerült, de külön
ben is a döntés joga a közgyűlésé.

Mint értesülünk a Talbot-centralé ügye 
április elején kerül a bizottságok és a köz
gyűlés elé.

Buzáth János
alpolgármester erről a nagyfontosságu kér
désről a következőket mondotta munkatár
sunknak:

— A főváros és a kormány között tárgya
lások folynak azirányban, hogy 
milyen összeköttetésbe lépjen a 
centráléval. Tudvalevő ugyanis, 
a kormány arra törekszik, hogy 
saját üzemébe vegye a létesülő 
addig

inl csak meghatározott mennyiségű 
áram átvételére vagyunk hajlandóak.

Most folytatjuk a számításokat mindkét 
megoldásra nézve s amint ezzel elkészülünk, 
az egész kérdéskomplexumot megfelelő ja
vaslattal a közgyűlés elé terjesztjük. Annyit 
kijelenthetek, hogy a Talbot-centráléval 
való kapcsolatunk kizárólag a közgyűlés 
akaratától függ s abba sem erőszakkal, sem 
hatalmi szóval beleavatkozni nem lehet.

EREKY KÁROLY
ugyanebben a kérdésben a következőkép 
nyiuatkozott a Hétfői Napló munkatársá
nak:

— A fővárosnak semmi dolga nem volna 
most már ezzel a centráléval, ha az orszá
gos elektromos energia-ellátás kérdése nem 
tenné szükségessé a fővárosnak az uj centrá- 

a főváros 
dunántúli 

hogy mig 
a főváros 
centrálét,

végül is sikerült a kassza tartalmát lefog
lalnia. Ezenkívül 50 zsák lisztet, gépeket és 
egyéb berendezési tárgyakat foglaltak le 
ugyancsak meglehetős izgalmak között.

A különös éjszakai végrehajtásnak az az 
előzménye, hogy öszterrcicher három pék
társával Monath Dezsővel, Rotter Mórral és 
Kádár Sándorral még a konjunktúra alatt 
egy magánzálogházat nyitott. A zálogházat 
később felszámoltatták, ekörül a felszámo
lás körül támadlak olyan bonyodalmak, 
amelyek egészen

0 büuügyi biztosításig vezettek eL 
Ezenkívül egy textilvállalkozásuk is volt ;< 
pékmestereknek, amelyből

a feljelentések és polgári perek égési ' 
lavinája keletkezett.

A négy pékmester között dúló harcnak ez 
a bűnügyi biztosítási végrehajtás volt a leg
újabb eseménye.

léhoZ való viszonyát s ha a főváros a vita 
hevében nem lépett volna fel agresszíven st 
Talbot-centrálé miniszteri bizottságával 
szemben. A miniszteri bizottság súlyt helyez 
arra, hogy a vádak tisztáztassanak s ezért 

a helyzet most kiélesedett a főváros és 
a kormány között.

— Azt semmi körülmények között nem 
lehet megtenni, hogy a bánhidai cent rá ló
nak ne siessen segítségére a főváros s ha aZ 
autonómia mégis erre az álláspontra helyez
kedne, akkor természetes dolog, hogy a 
kormány kényszerülne a főváros és Bánhidai 
jogviszonyát

törvényhozásilag szabályozni.
Remélhetőleg ez az eset nem fog bekövet
kezni.

— Én a magam részéről, mint az elő
készítő-bizottság tagja, mindent elkövetek, 
hogy a kormány és a főváros között mielőbb 
kielégítő megállapodás jöjjön létre. Ma a 
fővárosnak még kezében van a helyzet kul
csa és egy megfelelő szerződéssel meg
hosszabbít hat ja

néhány esztendővel az elektromos ; 
centrálé önállóságát.

Hangsúlyozom, hogy csak néhány eszten
dőre, mert az energia termelés olyan fontos 
probléma, hogy azt feltétlenül az államnak 
kell előbb vagy utóbb a kezébe vennie.
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Tarján Vilmos megérkezett Newyorkból 
és szenzációs részleteket mesél az amerikai zarándokutról, 
az Olympic anzikszversenyéről, Jimmyről, a polgármester

királyról és a szesztilalmas Newyorkról, ahol mindenki magyar
Traján Vilmos, a New York igazgatója va

sárnap reggel az amerikai zarándokok közül 
elsőnek visszatért Budapestre. A Hétfői Napló 
munkatársa megérkezése után azonnal beszél
getett a kitűnő Tarján Vilivel, aki érdekes rész
jeleket mesélt cl az amerikai zarándokutról.

— Kezdjük az utazásnál — mondja. — Az 
Olympicon egész utón kellemes,

élénk társasági élet folyt, teljesen demokra
tikus szellemben

grófok és kereskedők, művészek, gazdálkodók 
és ügyvédek, képviselők, hírlapírók és város
atyák a lepiagyobb egyetértésben éltek. Egy 
számunkra ritka, de annál örvendelescbb szel
lem fűtötte át a helyzetet: a társadalmi kiegyen
lítődés! Kártya alig volt, dacára annak, hogy 
magyarok utaztak a hajón.

Egy rendszeres rumyparti azonban mégis 
alakult

— Salusinszky Imre, Harsányt Zsolt és jó
magam. vettünk részt az állandó pártiban, 
amelynek nagy nézőközönsége volt és amely 
természetesen az uticél szellemében dollárban 
folyt. A kellemes társalgáson kivül még egy jó 
szórakozásunk volt: a levélírás. Különösen fo
kozódott az iráskedv, mikor kihirdették, hogy 
az Olympic reklámjával ellátott képeslapokra 
nem kell bélyeget ragasztani, portómentesen 
küldik Magyarországra. Erre azután valósággal 
ontották a képeslapokat. Formális anziksz
verseny kezdődött.

A verseny rekordját Horváth Nándor kor
mányfőtanácsos tartotta kétszáz képeslap

pal
Második Berkes Róbert, a Központi Sajlóválla- 
Jat vezetője volt százharminc, a harmadik pe
dig jómagam száztíz képeslappal. Úgy látszik 
azonban, hasztalan volt a nagy iparkodás, mert 
én például előbb érkeztem meg Pestre, mint az 
útról küldött képeslapok.

— Na, most térjünk át az érkezésre. Mondha
tom. hogy a sokat emlegetett tüntetéseket alig 
lehet tüntetésnek számítani. Magérkezésünkkor 
zajlott le egy hangosabb jelenet, majd utána, 
mikor a Knickcrbocker-szállóhoz mentünk, a 
hotel előtt ismét összegyűlt néhány bolsevista 
bérenc. A derék széip szál rcndőrlegónyek azon
ban egy-kettőre végeztek velük, még pedig okos 
módon. A szétoszlatáshoz nem kellett európai 
mintára kardlap, sem amerikai módra gummi- 
bot.

Egyszerűen motorblclklivel ráhajtottak a 
csoportra.

— Az ünnepség? Mondhatom, felejthetetlenül 
nagyszerű volt. Le®emclkedettebb pillanatok 
akkor játszódtak le, mikor Jimmy IVú/ker 
New York polgármestere fogadta a zarándoko
kat. A városháza előtt ezrekre menő tömeg 
gyűlt össze, köztük rengeteg magyar, ami nem 
csoda, hiszen

New Yorkban hetvenezer magyar él.
— Mi, magyarok, bevonultunk a városháza 

dísztermébe. Perényi Zsigniond báró és Sipőcz 
Jenő polgármester mentek a dobogóhoz, mö
göttük a város küldöttsége. Egyszerre csak fel
tárult egy hatalmas szárnyasajtó és egy városi 
főtiszt az udvari ceremóniákhoz illő tónusban, 
hangosan jelentette:

— Netvyork város polgármestere.
— Riporterkörömben sok udvari ceremóniát 

láttam, ilyen majesztetikus hangulatban azon
ban alig volt részem. Már-már egy koronás, 
biborpalástos kiialyt vártunk. A zenekar rá
zendített az amerikai himnuszra, amit egy nő 
szólóénekkel kisért. Koronás király helyett ki
lépett az emelvényre Jimmy Walker, a hallat
lan és példátlan népszerűségnek örvendő 
Jimmy, ahogy a newyorkiak becézik polgár
mesterüket.

Jimmy, a polgármesterkirály remek jelen
ség.

Középtermetűnél magasabb, nyúlánk ember, 

figurája emlékeztet a miniszterelnökségi Bárczy 
István államtitkárra. Népszerűségén kivül 
még arról is híres, hogy Amerika egyik leg
elegánsabb embere. Mesélik róla, hogy két
száz nyakkendője van. A polgármcslerkirály, 
akit külön katonai formaruhás városi test
őrség kisért, példátlan egyszerűséggel, kedve
sen és kellemesen beszelt a magyarokhoz. 
Népszerűségére jellemző, hogy amikor a kül
döttség átadta neki a magyarok ajándékát, 
Holló Barnabás lovasszobrát, amit Sipöcz-czel 
együtt maga vitt a karján, a tömegből egy 
newyorki siheder komáző hangon fölszóit 
hozzá:

— Jimmy, mért nem ülsz rá a lóra?
— Senki se tartotta tekintélyrombolásnak a 

dolgot, sőt Walkerrel együtt hangosan és jó
ízűen nevettek az epizódon. Jimmy, a nép
szerű Jimmy barátságosan és közvetlenül elbe
szélgetett a mi városi urainkkal. Egyike legrc- 
mekebb bemondásainak a következő: mindegy, 
hogy valaki naponta tizennyolc órát, vagy két 
órát dolgozik, fő, hogy elvégezze a munkáját. 
0 maga azonban úgy látszik, mindig dolgozik. 
Nem is csoda.

— Hatmilliós várost igazgat, egy valóságos or
szágot. Még az ünnepségek alatt is folyton kül
döncök, referensek jelentkeztek nála, akikkel 
pillanatok alatt végzett. Szeretetünk még job
ban növekedett iránta, mikor megtudtuk, hogy 
érkezésünk előtt egy bolsevista küldöttség járt 
nála azzal, hogy ne fogadja ünnepélyesen a 
zarándokokat, ő azonban röviden elutasította 
a kérést. Remekül viselkedett a szoborlelep
lezésen is. Kossuth amerikai szobra ott áll a 
Hudson-folyó partján,* Kiss Emil, az amerikai 
magyar bankái- háza előtt.

— Most meséljen valamit Amerikáról és az 
amerikai magyarokról — kérem.

— Mit láttam Amerikában valami remekel? 
Itt van például New-York szenzációja, a Roxy, 
a világ legnagyobb mozija.

Egy mód hatezer ülőhellyel, százhusztagu 
zenekarral, egy mozi, amelyben délelőtt 
tizenegytől éjszaka tizenkettőig állandóan 

folyik az előadás.
— A magyar zarándokok megérkezésekor a 

Roxy bejárata magyar zászlókkal volt feldí
szítve. Ez azonban nem is csoda.

— A monumentális moziban mindenki magyar, 
aAj valamit számit. Magyar származású az 
igazgatója, Mr. Rothaffcl, magyar a karmestere, 
Mr. Rappe, aki nem más, mint Rappaport 
Emil és a magyar Antal ff y Zsíros Dezső az or
gonistája a három hatalmas orgonás mozinak. 
Ezenkívül még egész sereg magyar alkalma
zottja van. Délelőtt tizenegytől este hatig öt
ven cent a belépőjegy, cslc haltól éjszka tizen
kettőig egy dollár tiz cent. Napi bevétele hu- 
conkilencczcr dollár, naponta harmincezer em
ber nézi meg az előadásokat. Én délben tizen
két órakor jártam a moziban, háromezer em
ber ült a nézőtéren, az ajtókban gálaruhás 
egyetemi hallgatók szedték a jegyeket.

— No most valamit a szeszlilálmas Ameri
káról. .

— Erről egy érdekes specialitást mesélhe
tek. A szesztilalom miatt nyilvános helyeken, 
vendéglőkben, szállókban nem szolgálnak fel ■ 
szeszt, azt azonban elnézik, ha valaki italt hoz 
magával és olt fogyasztja cl. A társaságbeli höl
gyek toalett felszerelését ez kibővítette egy tárgy- 
gyal. Jó társaságbeli hölgy nem megy cl ott
honról társaságba anélkül, hogy a hóna alatt 
egy ívhyskisüvcgct ne vinne. Ez már hozzátar
tozik a toaletthez.

Mielőtt befejezzük a beszélgetést, még egyel 
kérdezek: miért jött haza ilyen gyorsan?

— Erre rövidesen felelhetek, — mosolyog 
Tarján Vili. — .tr Adria Biztosító Társaság 
tudvalevőleg egy milliárdról kettőre akarja 
emelni a Newyork-kávéház bérét. Siettem haza, 
nehogy kint laláljon a hir, hogy közben a bért 
három mllliárdra akarja emelni.

hogy tavaly, mikor Hollywoodban járt, 
jó tapasztalatokat szerzett a női szép
ség ápolásának terén is. Megírta ak
kor, hogy „ egy női star Amerikában, 
amikor ágyban fekszik, agy fest mint 
egy marnia. A lába, karja be van fól
iává, kezén vazelinos kesztyű, testét sárga 
krém takarja, arcot berottl a gyógy* 
8ÜP...* A fésűt, vazelinos kesztyűt, 
sárga Icrémet már nálunk is minden 
nő ismerte, de hogy mi az a „gyógy- 
sár", — azt még csak kevesen tudták. 
Elérkezett azonban már hozzánk is s 
jól teszik hOISV8lnk, ha naponta 15—20 
Kt szentelne < arcuk ápolásának s

HtOZZM magutatl Mert ez az
Amerikában közismert gyógysár 
nem más, mint — a Kcmolite. A

oly természetadta kiváló hatású bőr 
ápolószer, mely kivonja a pórusokban 
felgyülemlett ttsztátalanságokat. elő
segíti a bőr legfontosabb feladatát — 
annak normális légzését; növeli a bőr 
szöveteinek aktivitását; a benno levő 
véredényeket fokozottabb munkára 
serkenti a ezáltal megerősíti s üdén 
tartja. Eltünteti a kiütéseket, vörös 
foltokat, pörsenéseket. bőrhámlásokat. 

A bőr zsíros-fényességét megszünteti, a zsíros mitessereket kiszorítja. Rendszeres használat 
•jellett a kezdődő ráncokat kisimítja b visszaadja a bőmok eredeti fiatalos üdeségét 
Csodálatos hatása már egyszeri alkalmazása után is tapasztalható. Próbacsomag haeználati 
hasítással 50 f l’érért kapható minden gyógyszertárban, drogéria, illatszer és kozmetikai 
•zaküzletben. Ahol esetleg nem volna, oda e hirdetésre való hivatkozásra 76 fillér posta 

bélyeg beküldése ellenében bérmentve megküldeti a

Medichenila rt. Budapest, postaitok 10,

Harmincezer pengő ajándék 
a halálraítélt községi ruha- 

és cipőüzemnek
A tanács versenytárgyalás mellőzésével a megszűnő üzem
nél rendelte meg az alkalmazottak többezer pár cipőjét

A városházi köröket ismét egy érdekes ren
delési ügy foglalkoztatja. Az alkalmazottak 
idei cipöszükséglctének beszerzéséről van szó. 
amelyet a múltban a hatósági üzem szállított. 
A kisiparosok súlyosan sérelmezték ezt az 
állapotot, mert ez évente sok milliárd értékű 
több ezer pár cipő szállítását vonta cl az adó
fizető iparosság elől. Mikor a közgyűlés a 
ruha- és cipőüzem feloszlatását kimondotta, az 
iparosság méltán várta, hogy ezt a nagy köz- 
szállítást ezentúl a kisemberekre bízza a fővá
ros. De nem igy történt. A legutóbbi tanács
ülés

versenytárgyalás mellőzésével újra megbí
zást adott a cipőüzemnek 2300 pár férfi
cipő, 800 pár női cipő, 150 bakkancs és 

több száz tüzoltócslzma készítésére.
A férficipő párját 28.20, a női cipőt 27.30, a 
csizmát 72.25 pengőért készíti a cipőüzem.

Ugyanekkor az autóbuszüzem versenytárgya
lás utján nevezte be alkalmazottai cipőszükség- 
letét és a szállítást 18 pengős egységáron kapta 
a legolcsóbb ajánlattevő, aki a női cipőt is

Az Akácfa-utcai kis Astor-mozi mostaná
ban sokat szerepelt a napilapok rendőri 
rovatában. A kis mozi formálisan központ
jává vált a betöréseknek és a tetteseknek csak 
hosszú nyomozás után sikerült kézrekeri- 
teni. Alig tisztogatta meg a hatóság az Astor- 
mozit a bűnösöktől, a kis mozi ismét hirt 
hallat magáról egy újabb furcsa esemény
nyel kapcsolatban, melynek főszerepet a 
mozi portása, a mellék szerepeket pedig az 
Akácfa-, Dohány-, Kazinczy-ufca környékén 
sétáló „görlök" alakítják természetes köz
vetlenséggel.

Az Astor-mozi portásában Guttmann Manó 
tulajdonos mindig megbízott. Pontosan tel
jesítette szolgálatát,'udvarias és engedelmes 
ember volt. Amikor a moziban a betörések 
történtek, a portás valósággal magándetek
tívként nyomozott, kutatott és informálta a 
detektiveket. És amikor a mozi titokzatos 
látogatói felől őt is meghallgatták, a mozi
irodalomban járatos portás megjegyezte:

— Fantom bujkál a házban!
És a gyanús események egyre tovább 

folytatódtak, sőt újabban a takarítónő a gép
házban és páholyokban reggelenként boros
üvegeket, étel marodé kokat, konzervdobozo
kat talált. A portás válaszával most már —

ennyiért készíti.
A legdrágább ajánlat 25 pengő volt.

Már ebből az adatból is látható, hogy a ható
sági üzem 10 pengővel drágábban szállítja a 
cipő párját, mint a kisiparos. Hasonló arány
ban drágább a hatósági csizma. Jóminőségü 
csizmát 48 pengőért készítenek a csizmadiák, 
az állam 60 pengőért rendelte a legfinomabb 
boxcsizmát. Ezzel szemben a hatósági cipő
üzem 72.25 pengőt számláz a közönséges tüz- 
oltócsizmáért. ?<e.m ez az első eset, hogy a fő
város ilyen ajándékot ad ennek a felesleges 
üzemnek, de azt már nem lehet kritika nélkül 
hagyni, hogy a megszűnés előtt álló vállalatot 
a kisiparosok rovására nemcsak újabb mun
kához, hanem

több mint 30.000 pengős meg nem szolgált 
ajándékhoz juttatják.

Ennek az üzemnek rég meg kellett volna szűn
nie, ehelyett él, virul, milliárdos megrendelé
seket effektuál, zsebrevágja az óriási hasznot, 
mialatt a cipészek műhelyében pihen az ár és 
a kalapács.

Az Astor-mozi fantomja
természetesen — nem elégedtek meg, hanem 
éjszaka több detektív lesbe állott az Akácfa
utcában és figyelni kezdték az Astor-mozi 
környékét. Nem kellett sokáig várakozniok.

Egymásután bukkanlak fel gyanús pá
rocskák, akik egyenesen a mozi felé 

tartottak.

Pár pillanat és a látogatók már benn voltak, 
a moziban. A detektívek vártak tovább, 
aztán két férfi két nővel érkezett. Ezek is 
bementek. Mintegy félóra eltelte után a 
detektívek Guttmann Manó kulcsaival fel
nyitották a mozi helyiségét, ahol épületes 
látvány tárult eléjük.

A padsorokban és a szűk páholyokban 
párosával ölelkeztek, tivornyáztak a 
hívatlan vendégek, az egyik pár a gép
házat szeparészerüen berendezte és ott 

tivornyúzott.
Most kiderült, hogy ki volt az Astor-mozi 
fantomja. A különös éjszakát bachanáliák 
rendezője a portás volt, aki rendszeresen 
beengedte „vendégeit" és állandóan részt- 
vett ezekben a tiltott tivornyákban. A por
tás és a társaság tagjai ellen megindították 
az eljárást. ,

m a laiaszi
A csalóka napsugártól könnyel
műbbek lesznek az emberek, 
sutba dobják a melegebb ruhát, 
elfeledik, hogy az időjárás sze
szélyes és má.- kész a 

moghOlfis 
nátha 

torohtáiás 
rhauma 

noszvony 
sőt örülni kell, ha komolyabb bnj 

nem lesz!

Kenő óvatossággal
sok bainak elejét lehet venni és 
aki félti az egészségét, az legyen 

előrelátó!

Budapesten keresnek 
egy veszedelmes betörőtársaságot 

amely hetekkel ezelőtt végigfosztogatta Békéscsabát
A budapesti főkapitányig vasárnap délelőtt ihogy Budapestre utazzanak. így tehát nyilván- 

távirati megkeresést kapott a békéscsabai rend-halóvá \ólt, hogy a sorozatos betörések után 
őrségtől, amelyben annak a feltevésnek adtak'" 
kifejezést, hogy :i Békéscsabán pár héttel eze
lőtt működő betörőbanda tagja; állítólag Bu
dapesten tartózkodnak cs kérték elfogatásuk 
érdekében a nyomozás sürgős megindítását.

Békéscsabán néhány héttel ezelőtt éjszaka 
ismeretlen tettesek betörtek Révész Emil ottani 
füszcrüzletébe, amelyet úgyszólván teljesen ki
fosztottak,

az ellopott holmikat kocsira rakták és 
zsákmányukkal clhajtattak.

A rendőrség megindította a nyomozást, amely
nek során egyesek azt vallották, hogy látták 
amint a tettesek még aznap éjjel elhagyták a 
várost és hallották, hogy állítólag a város mel
letti tanyák egyikén bújtak meg.

A következő éjszaka azután ismét egy újabb 
szenzációs betörés zavarta meg a város nyu
galmát. A hajnali órákban hasonló módon. 
m(nt az előző éjszaka, behatoltak Dudás'András 
házába és azt

teljesen kifosztották.
A tettesek nagy hozzáértéssel leszerelték az 
ajtók zárait és annak ellenére, hogy

a család a lakú egyik részében tartózko
dott, rendkívül sok és értékes fehérneműt 

és ékszert vittek el.
A betörések sorozata még ezzel sem ért végei 
Békéscsabán, mert úgyszólván éjszakáról éj
szakára folytatódtak a betöréscslopások a vá
rosban. A rendőrség bármilyen erélyes nyomo
zást is folytatott, nem sikerült a betörőket el- 
fognia. Azt ellenben megállapították, hogy jól 
megszervezett és .összedolgozott társaság dolgo
zott a városban, amely csak néhány nappal 
ezelőtt szüntette meg müKődését Békéscsabán, 
csabán.

A nyomozás során 
letartóztattak egy csavargó fiatalembert, 

aki sem lakását, sem foglalkozásút nem tudta 
kellőképen igazolni. A fiatalember beismerte, 
hogy a vasúti pályaudvaron néhány nappal az 
első nagyarányú betörés előtt megismerkedett 
több fiatalemberből üllő társasággal, akikkel 
csakhamar barátságot kötött s akik azután 
kisebb összeggel segélyezték is őt. A betörés 
estéjén megkérték öl arra, hogy Révész házá- 
tó’ három-négyszáz lépésnyire várakozzék és I 
adjon jelt abban az esetben, ha rendőrt látna I 
közeledni. Bevallotta, hogv letartóztatása előtt I 
az egyik Békéscsabához tartozó tanyán talál- i 
kozott a fiatalemberekkel, akik kocsit béreltek 
és a legközelebbi vasútállomásra hajtattak, |

a társaság tagjai a főváros felé vették útjukat.
A budapesti főkapitányságon megtették a 

szükséges inézkedéseket az ismeretlen békés
csabai betörök clfogatása érdekében.

Minden háznál nagyszerű szolgá
latokat tesz ilyenkor

1 üveg valódi

stisliorszesz
edz, enyhít, erősít, 
fájdalmakat csillapít!
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IIIKKK
Világitógázzal 

megmérgezte magát 
egy gyaplukereskedő

Szombatról vasárnapra virradó hajnalon 
Kux Gyula Markó-utca 7. szám alatt lakó 
gyapjukcrcskcdö öngyilkossági szándékkal 
világitógázzal megmérgezte magát.

Kux Gyula néhány évvel ezelőtt még jó
módú és ismert kereskedő volt, de a válto
zott gazdasági helyzet következtében tönkre
ment As kénytelen volt családjával o jelen
legi szűk kis kétszobás lakásába költözni. 
A kereskedőt a viszonyainak változása any- 
nyira megviselte, hogy

súlyos ldeghetegaéget kapott 
és egyizben mór hosszabb ideig ápolás alatt 
állott nz egyik elmegyógyintézetben. A ke
reskedő

töbhlzbcn kísérelt meg már Öngyilkos
ságot,

de hozzátartozói eddig megakadályozták 
végzetes teltének végrehajtásában. Állandó 
szigorú felügyelet alatt tartották. Szombaton 
éjjel felesége rövid időre eltávozott a lakás
ból és a halálraszánt kereskedő felhasználta 
af alkalmat, kinyitotta a gázcsapot és mire 
rátaláltak, meghalt. Holttestét a rendőri bi
zottság intézkedésére a törvényszéki orvos
tani intézetbe szállították.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognózist 
adta ki: Enyhe idő várható növekvő felhő
zettel és főleg az ország nyugati felében eső
vel, keleten még esetleg gyenge éjféli fagy
ával.

— A Budapesti Közjegyzői Kamara táv
iratban üdvözölte a kormányzót. A Magyar 
Királyi Közjegyzők Egyesülete vasárnap dél
előtt tartotta rendes közgyűlését a királyi 
törvényszék tanácstermében, az egyesület 
tagjainak nagyszámú részvételével. Rónay 
Károly dr. elnöki megnyitója után felolvas
ták nz évi jelentést, majd az április 1-én 
életbelépő uj örökösödési novellának gya
korlati kezelésével foglalkozott a közgyűlés, 
Széchy Ferenc dr. és Madarász István dr. 
felsőházi tng, kamarai elnök hozzászólásai 
alapján. A közgyűlés egyhangú lelkesedés
sel üdvözölte Horthy Miklós kormányzót ab
ból ar. alkalomból, hogy nyolc éve áll az 
ország élén. Ezután megejtették a Usztuji- 
tást. Elnöknek Janits Imre dr.-t, alelnöknek 
Hoilitscher Slegfricd dr.-t, titkárnak pedig 
Lipcscy Péter dr. egri közjegyzőt válasz
totta a közgyűlés.

— Rothermere elutazott RómábóL Rómá
ból jelentik: Lord Rothermere, aki résztvett 
az. olasz-magyar futballmérkőzésen, ma el
utazott Londonba.

— Eltemették Hirsch József Lajost. Va
sárnap délelőtt impozáns részvét mellett kí
sérték utolsó útjára Hirsch József Lajost, 
Budapest székesfőváros törvényhatósági bi
zottságának tagját, a Magyar Országos Köz
ponti Takarékpénztár igazgatóságának el
nökhelyettesét és a Fleischmann Antal Duna- 
kotróvállalat szeniorfőnökét. Az elhunytat 
Hevesi Simon dr. főrabbi búcsúztatta, válla
lata nevében pedig Reichhard Ottó főmér
nök mondott gyászbeszédet. A gyászoló kö
zönség sorsiban megjelent dr. Btizáth János 
alpolgármester, Wol/ner József vezetésével 
a MOKTÁR teljes igazgntósági és felügyelő- 
bizottsági kara, Forró Róbert igazgató a 
Leszámilolóbank, Müller József vezérigaz
gató az Újlaki Téglagyár rt, Lukács Emil 
vezérigazgató az Építőipari rt. képviseleté
ben. dr. Glücksthal Samu, a felsöház tagja, 
Gárdos Alfréd, Mauthner Alfréd vezérigaz
gatók és az elhunyt számos tisztelője és jő- 
barátja.

— Az Orazágos I'illdbérlö Egyesület közgyű
lése. Vasárnap délelőtt tartotta as Országos 
Földh.rlö Egyesület Pusztay Béla elnöklésévcl 
közgyűlését Hajó-utca X szám alatti helyiségé
ben. Medveczky Károly gazdasági főtanácsos 
hosszabb Iw.szédbcn tárta fel a FőhlWrlöknek 
a haszonbérek knzállitáaára irányuló kívánsá
gát és imlitványozta, hogy a haszonbérletek 
kérdését ezután az Országos Birtokbiróság tár
gyalja A közgyűlés az egyesület megüresedett 
alelnöki tisztségére Medveczky Kálmánt válasz
totta meg.

— A Balatoni Szövetség közgyűlése. A Ba
latoni Szövetség vasárnap délelőtt 11 ómkor a 
Magyar Országos Tűzoltó Szövetség tanács
termében közgyűlést tartott gróf Halthyány La
jos elnökletével. A nagyszámú, előkelő közön
ség részvételével lefolyt közgyűlés első szónoka 
Cséplő Ernő, a Szövetség igazgatója volt, aki 
lelkes szavakkal számolt be a haluloni élet fel
lendüléséről. Sümegi Vilmos a Balaton fejlesz
tésének fontosságát, Bánó Dezső pedig a fej
lesztés módozatait fejtegették.

— Méhészeti kongresszus. Az Országos Ma 
gyár M éhéire ti Egyesület vasárnap délalőtt 
kongresszast tarlóit. Sztlassy Zoltán gazdasági 
főtanácsos elnöki megnyitója után Mike Lajos 
dr. ii méhészeti srnktanitók és felügyelők szá
mának szaporítását és jobb javadalmazását 
sürgette. Ezután több szakelőadást tartottuk.

— Elloptak egy női bundát az előszobából. 
Rozsnyai Béla könyvkereskedő bejelentette a 
rendőrségen, hogy a Muzeum-körul 1&. számú 
házban levő lakásénak elösrobaajtnjiit iimercl- 
len tettes álkulccsal felnyitotta és onnan fele- 
.vége ezer pengőt érő perzsabundáját elvitte. A 
•■•dí'rség ez ügyben a nyoir->zá«f megindította. a

Vasárnap este folyt le először 
rendben a „Húzd rá Jonny“ 

előadása
Néhány fiatal ember kavicsokat dobált a színház tetejére, 

de a rendőrség elkergette őket
lná este ismét a Húzd 
előadásra, amely körül 
a közismert viharos és

A Városi Színház 
rá Jonny-t tűzte ki 
az elmúlt napokban 
mozgalmas események játszódtak le.

A mai előadásra feltűnően erős rend
őri készültség érkezett,

mivel azt hitték a főkapitányságon, hogy 
vasárnap, amikor mindenki ráér, valami 
nagyobberejü tüntetésre lehet számítani.

Este hét óra volt, mikor ötven főnyi gya
logot rendőr sorakozott fel Radák rendőr- 
főtanácsos vezetésével a Városi Színház elé. 
A gyalogos rendőröket csakhamar négy 
szakasz kerékpáros és két szakasz motor
kerékpáros rendőr követte. A rendőrtisztek 
szétosztották a legénységet s a főbejáratnál 
mintegy húsz főnyi rendőrcsapat táborozott, 
mig a szinészbejárónál, az oldalkapuknál, 
valamint a környező mellékutcák torkolatá
nál két-három rendőr cirkált. Negyed nyolc
kor megérkezett a Városi Szinház elé dr. 
lictényi Imre főkapitányhelyettes, a főkapi
tányság politikai osztályának vezetője, aki
nek Rndák főtanácsos jelentést tett a rendőri 
készültségről

— Automobil és vasút összeütközése. Va
sárnap este a Soroksári-uti helyiérdekű vasút 
felső megállóhelyén a BP. 22—844. számú 
autó nekifutott a helyiérdekű villamosvasút- 
nak. Az összeütközés következtében Mészá
ros Gyula soffőr súlyosan megsérült, mig az 
autóban iilö Horváth Miklós könnyebb sérü
lést szenvedett. Mészárost a kispesti mentők 
a Szent Jónos-kórházba szállították, Hor- 
váthot pedig a helyszínén első segélyben ré
szesítették. A vizsgálat megindult annak ki
derítésére, hogy az összeütközésért 
hel a felelősség.

— A nemesfémiparosok forgalma 
móddal csökkent vasárnap délelőtt 
meg Kuliner Gyula elnöklete alatt l _____
pesti Nemesfém és Drágakőcsarnok Károly- 
körüli helyiségében évi közgyűlését, amelyen 
több felszólaló foglalkozott u nemesfémiparo- 
sok szomorú helyzetével. Megállapították, hogy 
a nemesfémipar 1927. évi forgalma egyharniad- 
dol csökkent az előző év forgalmához képest. 
Ezután megválasztották a csarnoktanács ren
des- és póttagjait.

— Kereskedelmi ügynökök gyűlése. A Ke
reskedelmi Ügynökök Országos Egyesülete va
sárnap délelőtt tartotta meg közgyűlését. Mol
nár Bertalan elnök megnyitóju után dr. Ingusz 
Ernő főtitkár terjesztette elő az évi jelentést. 
Vass Imre, Kertész Ármin és Relch Kálmán 
felszólalásai után megválasztották Molnár Ber
talant elnöknek, dr. Grauer Vilmost társelnök
nek, Baeder Samu, Schweltzer Soma, Szemere 
Gyula és dr. Srokp Mórt alclnőköknek. A köz
gyűlés táviratilag üdvözölte dr. Dési Géza disz- 
Hnököt országgyűlési képviselőt.

— Asztalosmesterek nagygyűlése, 
talosmesterek Országos Szövetsége 
délelőtt nagygyűlést tartott, amelyen 
György és Frűhwirth Mátyás képviselők is 
megjelentek. Nagy Antal elnöki megnyitójában 
as asztaloeipar súlyos válságát ismertette. 
Filredy Lajos titkár után Frühmirth Mátyás és 
Perlaky György szólaltak fel.

— Mutatványa közben lezuhant a trapéz
ról éa karját törte egy artista. A városligeti 
Néparéna vasárnap délutáni előadásán nagy 
riadalmat keltett a közönség soraiban Ro- 
senberg Bodó 16 évca artista balesete, aki 
egy merész mutatványa közben lezuhant n 
trapézról és jajgatva terült el a managc ho
mokján. A mentők Rosenbergct kartöréssel 
a Rókus-kórházba szállították .

— Népszerű osztály a félemeleten a neve 
azon osztálynak, melyben László és Fekete cég 
ezldei húsvéti vásárját rendezi. Az osztály ezen 
elnevezését a vásárlóközönségtől kapta és ezen 
a néven ismeri már úgy a pesti, mint a vidéki 
hölgyközönség. Óriási mennyiségben vannak 
ott felhalmozva a szebbnél-szebb, az elmúlt 
idényről visszamaradt kabát-, alj. é>s kosztüm- 
szővetek kisebb-nagyobb darabokban. Ami 
azonban a legérdekesebb, egyetlen darabot sem 
láttunk, amely már divatját múlta volna és a 
legkényesebb igényű orhölgy is megtalálja ott 
az óhajtott szövetet.

kit ter-

cgybnr- 
tarlotta 

Dudá

Az Asz- 
vasárnap 
Perlaky

Az előadás pontban félnyolc órakor meg
kezdődött. Körülbelül kilencven percentes 
ház nézte végig a jazz-operát

Az egész előadás alatt semmiféle tün
tetés nem volt, a közönség meleg lelke

sedése és tapsa kísérte a darabot.

De odakint a szinház előtt az előadás alatt 
néhány éretlen fiatalember

kavicsokkal kezdte dobálni a színház
nak a színészbejáró felőli részét, azon
ban ezek is a rendőrök első felszólítá

sára abbahagyták a kavlcsdobálást, 

és hangos füttyszóval eltávoztak' a szinház 
elől. Az előadás befejeztével ugyancsak a 
színházhoz érkezeit Hetényi főkapitány
helyettes, akinek a rendőrség vezetője arról 
tett jelentést, hogy az előadás a legnagyobb 
rendben folyt le, a környező mellékutcák
ban felsorakozott ugyan néhány fiatalember, 
de amikor látták a nagy rendőri készültsé
get, eltávoztak.

Háromnegyed tizig volt permanenciában 
a rendőrség a szinház előtt.

— A Magyar Általános Hitelbank LX. rendes 
közgyűlése jóváhagyta a 6,984.093 P 33 fUl. 
nyereséget feltüntető, 1927 december 31-re le
zárt mérleget és az igazgatóságnak a nyereség 
hovaforditása tárgyában előterjesztett indítvá
nyát magáévá téve elhatározta, bogy a rész
vények 2. sz. szelvénye darabnnkint 5 P 50 fil
lérrel kerül beváltásra.

A Budapest Lipótvárosi Takarékpénztár Rt. 
tegnap tartott rendes közgyűlése a 95.899.97 
pengőt kitevő tiszta nyereségből 1.40 pengő, 
7 százalék (tavaly 6 és fél százalék) osztalék 
kifizetését határozta el. Az esedékes szelvény 
az intézet pénztárénál kerül kifizetésre.

— A Salgótarjánt Kőszénbánya Rt igazgató
sága megállapította az 1927. évi zárószámadá
sokat és elhatározta, hogy a f. évi március 29. 
napjára egybehívandó rendes évi közgyűlésnek 
részvényenként a tavalyi 3 pengővel szemben 
3.5 pengő osztalék kifizetését fogja indítvá
nyozni. • •

— Az Omge tejgazdasági bizottságának ülése. 
Az Omge tejgazdasági bizottsága vasárnap dél
előtt ülést tartott. Inkey Pál báró elnöki meg
nyitója után Heunkár Béla a fővárosi tejellá
tásról, Rózsag Elemér pedig a tejtermelés foko
zásáról tartottak előadást.

— 500.080 pengőt A m. kir. osztálysorsjátékban való 
rendszeres részvétel -- amely aránylag csekély kiadás
sal érhető el — gyakran a legszerencsésebb eredmény
nyel jár. Az uj XX. m. kir. (.sztálysorsjátékbab minden 
második sorsjegyeknek nyernie kell és már egyetlen 
sorsjeggyel szerencsés esetben 500.000 pengő Is nyerhető.

— A Magyar Kereskedelmi Hitelbank — Sehopper 
J. G. Rt. közgyűlése dr. Schreyer Endre vezérigazgató 
előterjesztésére elhatározta, hogy a múlt üzletévi 305.214 
P 13 1 tiszta haszonból részvényenként 12%. vagyis 6 P 
(a tavalyi 11%-kal szemben) osztalékot űzet.

— .Ma már senkinek sem mindegy, hogy a minden
napi kávéja mihói készül, amióta Franck Henrik rt. 
Budapest, a közismert világcég, piacra hozta a „Valódi 
Franck kávépótlékot, amely hazai gyárakban, Nagy
kanizsán és Mosonszentjánoson készül. A kávé zamatját 
finomabbá teszi, szép aranybarna szint ad neki és 
emellett kiadósságánál fogva rendkívül olcsó is. Ma. a 
„Valódi Franck kávépótlék'* a gazdaságosai gondolkozó 
háziasszonynak kózkincict jelent, neve pedig minden 
háztartásban fogalommá vált.

Budapesti ügetőversenyek
I. futam: 1. Coloeald (Ili) Katiink*. 2. Bsmazurl (4), 

Kovács II., 3. Ravasz Í2’ó) Zwillinger. F. m.: Rebeka, 
Kadcnria, Chamnlon, GOlbabs, Magda. 10:31. 16. 16. 16. 
olasz 10:58. Esetlege* kvóták: 60 Ramazuri, 46 Ravasz, 
31 Rebeka, 371 Kadencia, 115 Chamnlon, 218 Gúlbaba. 
616 Magda. - II. futam: 1. Anion (H) Vont. 2. Slovan 
H A Maszár. 3. Pilger (4) Wiesncr, F. m.: Blamage, 
Mell*. Sami, Ciprus. 10:36, 11, 10, 11, olasz 10:30. Eset- 

kXó,ál: " Slován, 57 Pilaer, 144 Blamage, 1430 
McUa, 530 Sámi. 141 Ciprus. - III. futam: 1. Blanka M. 
^)nui‘yo- fi JAimina (M Felser. 3. Csárdás (2W 
Zwillinger. F m.: Daloslány, Codero, Bobun. Babus, 
Admiral. Blanka, Mikszl, Pogány, Xylárta. 10:36, 14, 10. 
16, olasz 10:50. Esetleges kvóták: 26 Jázmlna, 58 Csár
dás, 323 Daloslány, 65 Codero, 65 Bohun. 131 Babus, 
310 Admiral <W Blanka, 65 Miksri, 143 Pogány, V, 

*utam! !• Juhar (ti) Fityo, 2. Pompadour 
(1’4) Feiser. 3. Alsó Resper (16) Zwillinger. F. m.: Lea, 
Árpád, Bazsalikom. Battarádio, Sarolta. 10:76, 24, 17, 
3ó, olasz 10:44. Esetleges kvóták: 41 Pompsdoiir. 20"J 
Alsó Reaper. 31 t.ea. 45 Árpád. 53 Bazsalikom. 191 Balta- 
rádió 869 Sarolta. - V. futam: 1. Avar G4) Zwillinger,
2. Villa (4) Maszár. 3. Kairó (8) Benkő. F. m.: G. Endrs 
bácsi, Argellea, Cyklamen, Illy, Wcrndort, öcskös. 
WjU ’.3- 711. 0,a“ ,0:30- kvóták: 52 Villa.
130 Kairó. 212 G. Endre bácsi. 54 Angelka, 150 Cykla- 

öl Hív. 803 Wcrndorf. 45 Ocskfts. — VI. tatám: 
1. Mlfidir <l’a) Maszár, 2. kula (1W) Fischer. 3. Cher- 
lőtte (8) Novák. F. m.: Triumph. Kleine Dame, Erika 
M«.kány. 10:20. 12. 12. 22, olasz 10:36. Esetleges kvóták: 
2? Kula és Kleine Dame, 168 Charlottc, 20 Triumnh, 76 
Erika, 102 Mokány.

SPORT
(A sportrovat eleje ■ 10. oldalon.)

Majorosi Ferenc és az MTE 
csapata győzött a munkások 

mezei bajnokságán
A munkás-sportegyesületek intézőbizottsága 

vasárnap rendezte meg a munkás mezei baj. 
nokságot. Az egyéni győzelmet, amint előre lát. 
ható volt, Majorossl Ferenc nyerte, mig a csa
patversenyben meglepetést keltett a tartalékos 
MTK győzelme a ESC fölött. Az ifjusági baj- 
nokságban úgy az egyéni, mint a csapatversenyt 
az MTK nyerte.

Szenior bajnokság.
Egyéni bajnok: Majorosai Ferenc (ESC) 20 

p 03 mp. 2. Gégény (ESC) 20 p 18.2 mp. 3. Né
meth (MTK) 30 p 24.8 mp. 4. Juhász (Vasas). 5, 
Osuszth (MTK). 6. Király (ESC). 7. Járó (MTK). 
8. Komecsny (MTK). 9. Balogh (Vasas). 10. Hu- 
szár (Vasas).

Csapatbajnokok: MTK (3+5+7+8+1 1) 34
pont. 2. ESC (14-24-6+14+18) 4! pont. 3. Va
sas (4+9+10+13+22) 58 pont.

Ifjusági bajnokság
Egyéni bajnok: Cser Béla (MTK) 10 p 13 mp. 

2. Lindner (Vasas) 10 p 14 mp. 3. Eper (ESC) 
10 p 46 mp. 4. Lovász (MTE) 5. Kiss (MTE).
6. Csató (MTE). 7. Almási (MTE). 8. Bajkard 
(MTE). 9. Wischinger (Vasas). 10. Gisz (Vasas).

Csapatbajnok: MTE (l+4-|-ó 6+7) 23 pont. 
2. Vasas (2-H+10+12+13) 46 pont. 3. MTE 
B 80 pont.

X A Főiskolai Sportszövetség atlétikai fedett- 
pályaveraenye. Vasárnap délután a Nemzeti 
Tornacsarnokban bonyolították le a Főiskolai 
Sportszövetség női atlétikai fedettpályaverse- 
nyét, amely a következő eredményekkel vég
ződött Célbadobós, első Balassa Hildegard 
(BEAC) tiz dobásból hat találat. Második 
Nadányi Ágnes (EKAC), harmadik Vadas Klári 
(Szeged). Helyből távolugrás. Első Acél Klára 
(EKAC) 195 cm., második Balassa Hildegard 
(BEAC) harmadig Hámory Vilma (BEAC). 
Sulylökés elönyverseny. Első Nadányi Ágnes 
(EKAC) 845 cm. előny nélkül, második Wein- 
rich Hilda (Szeged) 831 cm., 180 cm. clőny< 
harmadik Vadas Klára (Szeged). Magasugrás 
handicap. Első Weinricb Hilda (Szeged) 116 
cm., 10 cm. előny, második Nadányi Ágnes 
(EKAC), harmadik Papp Anna (EKAC). A 
Testnevelési Főiskola növendékei nem kaptak 
indulási engedélyt.

X Olaszország nyolc legjobb vívója kedden 
délelőtt fél 11 órakor érkezik a Déli Vasúton. 
Tekintettel a magyar válogatott labdarugó 
csapatnak a napokban Olaszországban történni 
meleg ünneplésére, a Magyar Vivő Szövetség 
kéri, hogy a közönség minél nagyobb számban 
jelenjék meg a pályaudvaron. Ezzel is viszo
nozni akarjuk azt a megkülönböztetett fogad
tatást, amelyben a magyaroknak Olaszország 
mindeu városában része volt.

X A magyar—osztrák nemzetek közötti 
ping-pong-mérközés lapunk zártakor még fo
lyik. A mérkőzés ’/<2 órakor 20:8 arányban áll 
a magyarok javára.

X As osztrák futball bajnokság vasárnapi 
eredményei: Hertha—Rapid 3:1 (0:1), Flo-
ridsdorf—Wacker 3:1 (2:1), WAC—Hakoah
4:0 (2:0).

)( Az autótulajdonosok fliyelmét fölhívjak az And- 
rássy-ut 34. szám alatt levő Nagy József modorú és 
kfilőnlegfségi autószakflzletére. Nagy József a szak
mában kitűnő hírnévnek örvend mert ő az, aki az 
automobilizmus terén megjelent legújabb és legmoder
nebb alkatrészeket hozza elsőnek forgalomba, azon
kívül képviseli a Fisk-gumlt is, valamint rendkívülien 
sok és egyúttal nélkülözhetetlen képviselete van, amely 
méltán emelte őt a szakereskedők első sorába. * 10

80 ooo sorslegy
Minden második sorsjegy nyer! 
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 

500.000 
=■ egy fóimitiio pangó 

Jutalom és nyeremények!
1 300.000 P 300,000 P
1 nyerem. 200.000 „ 200.000 ,
1 100.000 „ => 100.000 ,
1 50.000 „ 50.000 ,
1 40.000 „ 40.000 ,
1 w 30.000 „ 30.000 ,
1 25.000 „ s=: 25.000 ,
2 20.000 w «=s 40.000 .
3 15.000 - 45.000 ,
5 10.000 _ ---- 50.000 „
9 w 5.000 „ 45.000 „

12 w 4.000 „ cs: 48.000 ,
3 3.000 w sa 9.000 .

33 u 2.000 „ 66.000 ,
67 1.000 w szs 67.000 .
10 800 M — 8.000 .

105 600 - 63,000 „
445 500 „ sw 222,500 „

10 M 400 „ 4.000 ,
33 300 „ — 9.000 ,

1.600 200 w 320.000 ,
28,960 125 n «=í 3,612.500 „
2.960 100 w — 290.000 ,
2.900 75 „ 217.500 .
2.900 n 50 . 145.000 ,

W.OOO RjerentÉni is jutalom 6,012.500 penQő

Uogyed
S peng#

Fél Egész
10 pengő 20 pengő
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SZÍNHÁZ - MO ZI 
Nádor Mihály zeneszerzőt drvereztou 

az nndrassy-uti színház
Szerzottesszeges címen 2400 pengőt Mustul a színhez igazgató

sága nádortól. aki ezt az összeget nem tudja megfizetni
A múlt év októberében Nádor Mihály 

zeneszerző Ernőd Tamással és Bársong Ist
vánnal szövetkezve kivált az Andrássy- 
úti Színház kötelékéből és Uporék segítsé
gével létrehozta az Uj Színházat. Mig Emöd 
Tamás és Bársony István már a szezón ele
jén sem szerződött az Andrássy-uti Színház
hoz, addig Nádor Mihály az Uj Szinhág 
megnyitásakor még az Andrássy-uti Szín
ház zenei vezetője volt és helyéi a szezón 
alatt cserélte fel a színház tiltakozása elle
nére az Uj Színházban viselendő uj pozíció
jával. Az Andrássy-uti Színház szerződés
szegés címén följelentette Nádort. Az ügyet 
először a Szinészszövetség fegyelmi tanácsa 
tárgyalta, majd ,

a polgári bíróság 2400 pengő pönálét 
Ítélt meg szerződésszegés elmén az 

Andrássy-uti Színháznak.

Nádor azt hitte, hogy az Uj Színház ka

Súlyos leleplezések a Filmalap működé
séről és az orosz szovjet embereivel kötött 

filmszerződésröl
Mi van a Naftalin cimü vörösre festeti magyar filmmel? — Zajos 
jelenetek között megalakait a Szinészszövetség filmszakosztálya

Ma délelőtt a Magyar Filmklubban népes 
gyűlést tartott a Szinészszövetség Filmszak
osztálya, amelynek során az uj elnökséggel 
az élén

hadat üzent a Fii ma lapnak.
'és mindazoknak az intézkedéseknek és ren
deleteknek, amelyek a magyar filmgyártás 
megszületését akadályozzák. A gyűlés el
nöke Molnár Dezső dr. a Szinészszövetség 
ügyvezető igazgatója volt, akinek megnyitó 
szavai után Gaál Béla filmrendező objektív, 
de erős szavakkal vázolta azokat a históriai 
tényeket,

amelyeket a Hétfői Napló a Fiimalappal 
kapcsolatosan már felszínre hozott

s amelyeknek igazságát most érzik teljes 
mértékben azok, akik a magyar filmgyártás 
feltámasztásához létüket kötik.

— A jelenlegi helyzet az, hogy a magyar 
filmgyártást a Filmipari Alapnak kellene 
létrehozni — mondotta Gaál. — A magyar 
filmből azonban nem lett semmi. A Film
ipari Alap
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Az elsodort ember
Biró Lajos és Emil Jannings filmje

Meg kell vallanom, hogy ez az első film, amely 
mögött határozottan, kétségen kivül éreztem az 
irómüvészt, aki meleg szívvel és forró aggyal 
bonyolítja, fejleszti és megoldja a cselekményt. 
Annyira tiszta és annyira érzékelhető volt ez a 
benyomásom, hogy egész természetesnek talál
tam volna art is, ha a film egy különösen mes
teri jeleneténél átkopirozódott volna az alkotó: 
Biró Lajos profilja. Csodálom, hogy erre nem 
gondolt „Az elsodort ember" zseniális rende
zője: Victor Flemmlng.

ügy hiszem, hogy most először felelnék igy, 
ha valaki „Az elsodort ember" cimü film szüzsé- 
léről kérdezősködne :

— Nem kérem, egyáltalában nem történik eb
ben a filmben semmi különös. A tartalmára ki
váncsit Az rövid, bonyodglommentes, mondhat
nám szimpla. Igen, egy teljesen egyszerű tör
ténet, annyira az, hogy ebből csak kivételesen 
nagy irók, rendezők és színészek gyúrhatnak 
filmet. Középfajta emberek kezében ez a tör
ténet elolvadna. Látta kérem Molnár Ferenc 
Olymplájátt Nahát ez éppen olyan. Egyszerű 
kilőtt nyit, amely egyenletesen, biztosan, kése
delem nélkül célba ér — ha mester keze feszíti 
a: ijjat.

•

Húsz éve egy és ugyanazon utón jár hivata
lába Schillíng ur (Emil Jannings) et a császár- 
szakállas nagybafuszu, joviális, hatgyermekes 
nyárspolgár. Sohasem megy más utón, mint 
t’zoa, amely a legbiztosabban, a legkorrekteb
ben a hivatalához vezet. Otthon hot gyermeke 
•« aranyos felesége (Bellt Bennett) körében él

baré marad és a színház anyagi finanszierjei 
átvállalják a perben megítélt összeget. Az 
„Uj Színház" azonban áttért a drámai mű
fajra, amelynek következtében Nádor Mi
hály működése már másodrendűvé zsugo
rodott össze. Közben a bírói Ítélet is jog
erőssé vált és Nádor Mihálynak a 2400 
pengő pönálét le kellett volna fizetni- Nádor 
Mihály több Ízben fölkereste az Andrássy- 
uti Színház igazgatóját, Wcrtheimcr Elemért 
és vele részletfizetési megoldásról tárgyalt. 
A színház igazgatósága azonban részletfize
tési megoldásba nem ment bele és ,

március 30-ára árverést tfizetett ki 
Nádor Mihály lefoglalt Ingóságaira.

Értesülésünk szerint a Szinészszövetség 
minden erkölcsi erejét latba veti, hogy ne 
történhessen meg az a furcsa eset, hogy 
szinházigazgató egy hírneves magyar zene
szerző felett megüsse az árverési dobot.

bosszú működése alatt összesen két 
úgynevezett „magyar" filmet csinált. 
Ebből a két magyar filmből egyik sem 

magyar.
Először 45.000 dollárt adott a bankgaran
ciákkal rendelkező Oestermayer Péternek, 
hogy készítse el a Csárdáskirálynőt. A Csár
dáskirálynő hetvenöt százalékig német és 
huszonöt százalékig magyar. Ezenfelül a 
Filmipari Alapot ezzel az üzlettel kapcsola
tosan az a veszély is fenyegette, hogy

a valójában német filmipar támogatá
sára kiadott negyvenötezer dollárja sem 

térül vissza.
Külön szerencséje a Filmalapnak, hogy ez 
a pénz az Ufa átvállalása révén megkerült.

— A Csárdáskirálynő kudarca után — 
folytatta Gaál — tárgyalásba kezdett a film
alap és megállapodott a berlini Sklarc-féle 
Staken A.-G. nevű fllmvállalattal négy film
nek készitésére, amelyek közül kettőnek 
teljesen magyar és kettőnek teljesen német 
filmnek kellene lenni. Elkészült az első

vezi a biztos existeneiája nyújtotta nyugodt pol
gári örömöket. És a hivatalban! Pontos, rend
szerető, mégis melegszívű prokurista, akiben 
alantasai feddésében is emberi hangon szólal 
meg az életbölcsesség. Egy amerikaiba oltott né
met smokk. Azt kell hinni, hogy Ilyen ember
rel, ilyen adottság után már nem történhetik 
semmi az életben. Azt kell hinni, hogy a szürke 
prokurlstából, szürke igazgató lesz és mire á 
gyerekek felnőnek, boldogan szivarozva élvez
heti már a jól megérdemelt nyugalmat. Ebben 
a férfiben nincs lelkiadottság a rosszra, de 
amire — mondja a film jó felirata — az ördög 
nem vállalkozik, elvégzi az asszony.

•
Ezt a nyugodt öregedő urat, ezt az egy Schil- 

linget az ezer közül, igazgatója Csikúgóba utaz
tatja a bank részvénypakettjével. Biztos, hogy 
jól végzi a dolgát, hiszen 1910-et Írunk, amikor 
még ritkábban csalódtak a főnökök a cégveze
tőkben. Biztos, hogy a részvénypakettel nem 
lesz semmi baj, hiszen Schilltng ur sohasem 
járt más, mint egyenes, legközelebbi utón a — 
hivatalába és Schilltng ur nem lépte át kisvá
rosa határait és húsz éve egyetlen egyszer sem 
volt vonaton.

De Schillíng, most egyetlen egyszer megkoc
káztatott egy kis kerülőt. A tapasztalatlan, nyu
godt, tiszta szemű ember megcsúszott egy el
dobott narancshéjon és holtra zúzta magát. A 
narancshéj (Phyllis Haver) egy kis szőke 
„macska", akinek ingerlő térdein csak egyszer 
feledkezett szeme a józan nyárspolgárnak. Nos, 
c: az asszony elvégzi az ördög dolgát. Rozsos 
ajkával púderes arcával, huncutul, sokat Ígérő 
szemeivel eszét veszi a bankprokurlstának, a 
császárszakállas családapának, aki most hirtelen 
hevében arra is képes, hogy tiszteletet paran
csoló szakállától a nő kedvéért megváljon. A 
porba hullott szakállal — eltűnt a mull és a 
hat gyerek, a feleség és nyugodt íróasztal. Gyor
san jönnek az események. A nő kifosztja a ré-

„teljesen magyar" film, Heltai Jenő Nafta- 
(inja, amelynek

összes főszereplői idegenek,
kivéve két kisebb szereplőt. Bércig Gézát 
és a tehetséges, fiatal fllmszinésznőt, Radó 
Terit. A Naftalin rettenetesen megbukott 
Berlinben. Mindezeken felül a Naftalin. 
mint ezt a Hétfői Napló már jelentette, 

orosz szovjetfllm cím jelzéssel került a 
piacra.

A Deutsche Russische Fiimalianz filmjének 
hirdetik Sklarcék minden lapban a magyar 
pénzen készült filmet.

A becsapott és meglehetősen nevetsé
gessé tett FUmalap néhány ura kétség
beesetten szaladt most Berlinbe, hogy 
legalább a „DÉRUFA szovjet" cimjcl- 
zést vágják ki a filmből és a lapok hir

detéseit is Ilyenképen módosítsák.
Sklarcék a Filmalap kétségbeesett interven
ciójára erre hajlandók is mutatkoztak, de 
csak újabb üzlet reményében. A Magyar 
Filmalaptól nem kevesebbel követelnek „en-
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A Vígszínház nagy premierje előtt beszélget
tünk

Hegedűs Tiborral
a „Hannibál" rendezőjével, akinek neve csend
ben és szerényen jegyzi az összes vigszinházi 
szlnlapokat. A kitűnő fiatal rendező mondotta 
a következői:

—Krisztus előtt 216-ban „Hannibál" Róma 
kapuja elölt állott, szemben Fabius Maximus- 
sal. Fabiusnak felesége, aki rettenetesen unja 
már a hadiállapotot, a kis hadiadagokat, aki
nek legfőbb gondja a ruha és a shic, de aki 
emellett rendkívül szellemes, mondaine hölgy 
(Titkos Ilona), elhatározza, hogy fölkeresi 
Hannibált a táborban. „Megnézi magának" a 
nagy barbár hadvezért. Egy ellenséges kaland 
után sikerült szembe kerülnie a nagy Hannibál
lal és ennek sátrában egy komolyra váló be
szélgetés során igy beszél a nagy hadvezérhez:

— Nem elégeled meg a harcot? Hisz a te 
egész nagy dicsőséged csak suttogás az idő 
végtelen csendjében. Egyikünk se számit, vala
mennyien az ut szélén állunk és onnan nézzük 
végig saját parádénkat. Büszkék vagyunk arra, 
hogy olyan bátran határozunk, olyan bátran 
nézzük előre útjainkat, valójában , pedig éppen 
olyan kevéssé van sejtelmünk arról, hogy hová 
megyünk, mint a vizcseppek a folyóban. A 
folyó beletorkollik a mull végtelen tengerébe. 
Történelemnek nevezik el ezt a tengert, ahol 
legföljebb a többi vízcsepp susogja jöttédkor: 
Itt van a nagy Hannibál, Róma meghódítója...

Az ókori modem történetből kiderül, hogy 
mindig egyformák voltak a katonák, a férfiak 
és a nők- A politikusok mindig nagyképűek, a 
hiúságok mindig egetverők és a háborúk min
dig kegyetlenek. Kiderül, hogy a világ nagy 
eseményei mindig apró dolgokon múlnak. 
olyan apró dolgokon és véletleneken, mint 
amilyen például Fabius gyönyörű feleségének 
látogatása Hannibál sátrában. Azt mondják, 
hogy ebben Shenvood, Hannibál Írója Shau>- 
nak tanítványa. Ez azonban nem válik az iró 
hátrányára, mert ezt a régi, ismert történelmi 
igazságot sok szellemmel, költészettel szabta 
újjá.

Április huszonkilcncedikén jön Pestre a 

müncheni Kamaraopera 
amely egyfclvonásos Mozart, Bach, Haydn vig- 
operáival európai hírnévre lett szert. Egyelőre 
csak tárgyalások folynak, hogy ez a zenei de- 
likatesszet nyújtó hattagú szinházacska hol 
kap otthont. Szó van arról is, hogy mozielő
adások keretében a Radius-fllmszinházban fo
gadják be a kicsi, de curópaihirü társulatot.

szeg férfit, akit a nő gigolója egy vasúti sínre 
vonszol, hogy a vonattal tépesse szét. Schillíng, 
aki erőteljes ember (otthon több kuglicsata 
hőse) utolsó pillanatban erőre kap és támadó
ját, löki a gyilkos kerekek alá. A tetem mellett 
lelik Schilltng iratait s igy rövidesen nagy tudó
sítások számolnak be arról, hogy Schillinget ki
rabolták és megölték. A becstelenné, tolvajjá is 
gyilkossá lelt Schillíng már nem jelentkezhet a 
társadalomban, amely glóriát font az „áldozat" 
szétroncsolt feje köré. Félőrülten rójja az utcá
kat. Újra kinő szakálla, révedező szeme, ha 
újra tükörbe nézne, egy összetört, öreg koldust 
látna, egy olyan páriát, akit elsodort az élet. 
Egyszer régi otthona felé vezeti útja. Karácsony 
van. ö lopva benéz az ablakon, ahol családja 
már mindent felejtve él a ma örömeinek. Csen
deset- havazik. 6 lassan megindul az utcán, 
hátra sem néz és lassan, lassan eltűnik a ha
vas fátyol mögött...

*
Ez a film rövid vázlata, amely im csodák, 

csodája nem ad happy-andet és mégis milyen 
megbékélt nyugodtsággal tölt cl bennünket. 
Könnyezünk, talán fel-fel sírunk a film egyik
másik megrázó jeleneténél (amit szégyenkezés 
nélkül vallottunk be egymásnak a Royal Apolló 
tegnapi sajtóbemutatólán), mert kivétel nélkül 
éreztük, hogy Biró Lajos, Emjl Jannings és Vic
tor Flemming csodálatos művészetükkel meg- 
Izleltettck velünk egy sós cseppet az élet tenge
réből, egy olyan cseppet, amelyben a nagy ten
ger minden vihara zug és minden mélysége 
örvénylik

•
A Royal Apolló minden bizonnyal sokáig tart

hatja műsorán ezt a művészileg és technikailag 
is csodálatosan sikerűit mesterfllmct, amely 
Amerikában áttörte a happy-aud kínai falát. Itt 
Budapesten pedig alkalmat ad a közönségnek 
— levizsgázni, a komoly érték megbecsülésé
ből. («. g.)

edékenységükért", mint a szerződésben 
kikötött másik magyar film elkészítéséről 
való lemondást és

a német filmek előállításúnak magyar 
pénzen való finanszírozását.

A gyűlés közönsége felháborodással fo
gadta Gaál Béla érdekes elleplezéseit, amely 
után Békéssy Antal azl indítványozta, hogy 
a fllmszakosztály vezetői kellő számban és 
súlyban kapjanak helyet a Filmalapban.

— H aa művezetőink is ott ülnek, akkor 
biztosan lesz magyar filmgyártás, lesz 
munka, lesz kenyér! Addig nem, addig a 
Csárdáskirálynőket Naftalinba lehet tennil

A viharos gyűlés ezután 
elnökké választotta Márkus Lászlót 

az Operaház főrendezőjét, alelnökökké 
Gaál Gyulát és Gaál Bélát. Megválasztotta 
ezenkívül a nagyszámú intézőbizottságot és 
választmányi tagokat. Garamszeghy Sándor 
indítványára a gyűlés elhatározta, hogy 
Vasa József népjóléti minisztert felkéri az 
egyesülés diszelnőki méltóságának el foga- 
fogadására.

A Király-Szin^ázat rövidke hét választja 
a „Hőse Mary" bemutatójától. Vasárnap is 
egész nap próbálták a nagy sikert ígérő 
angol operettet, amelynek egyik primadon
nája

Vaály Ilona
a következőket mondotta e sorok Írójának]

— Maga azt hiszi, hogy ez egy szabályos, 
közönséges operett? Hát egészen más! Mi
kor én ezt Párizsban láttam, ahol a darab' 
a szezón egyik legnagyobb sikere, álmomban 
sem mertem arra gondolni, hogy azt a pom- 
pőzus darabot a Király-Szinház elő fogja 
adni és én fogom benne az egyik főszerepet 
játszani. Közölnöm kell, hogy ez egy opera
énekesnői szerep. A „Rose Mary" különben 
ensemble-darab, melyben hat ragyogó egy
forma szerep van cs amelynek a görlök is 
főszereplői.

— Hogy tudtam vállalni a nagy énekes 
szerepet? — kérdezi maga. — Hát megsú
gom, hogy a „Mersz-e Mary" alatt Pető 
Imréékhez jártam éneket tanulni. Félve 
mondom, hogy Petőék csodát tettek velem. 
No de majd kiderül az a premieren. Bár 
már öregebb lennék öt nappal!

— Reggel féltiztől este tízig dolgozunk. 
Boldogan, örömmel tesszük, mert ez a va
lami, nem operett, nem is revü, hanem 
minden, ami jó és drága és szép, ami hu
moros, ami kedves, mulatságos és érdekes 
— ugy e egész kommünikét mondok, — de 
becsületemre ez a valami igaz, biztos sikert 
jelenti Marci ragyogó lesz benne, Billcr, aki 
elragadó, sohasem volt olyan jó, mint most 
Az amerikai táncosnőt, aki pompásan ko
tyog magyarul, meg fogja enni a közönség.

Az Otthon írók és Hírlapírók Kőre az Ibsen-, 
centennárium alkalmából magas nívójú matinó 
keretében hódolt a halhatatlan norvég iró gé
niuszának. A gazdag művészi programot elő
kelő közönség hallgatta végig, A matinén meg
jelent a

budapesti norvég kolónia teljes számban 
dr. Gregerson Nils ügyvivővel az élén. A kul
tuszminisztert Marlay Ödön miniszteri taná
csos képviselte. A közönség soraiban ott lát
tuk a közélet számos kiválóságát. A komoly, 
tartalmas művészi programot a budapesti Ka
marazenekar Peer Gynt suiteje vezette be, 
amelyet Komor Vilmos vezényelt. Kosztolányi 
Dezső az iró nagyságát világította meg nagy
hatású cmlékbeszédében.RdfcosI Szidi és Már
kus Emília Ibsen müveiből adlak elő részlete
ket frenetikus hatással. Pékár Gyula a Pctöfl- 
Társaság elnöke Ibsennél lett látogatását ol
vasta fel, Budanovits Mária Grleg—jbsen-áalo- 
kut énekelt, Pető Imre, az Operaház karnagyá
nak kísérete mellett. Bartos Gyula, a Nemzeti 
Színház tagja Ibsennek Magyarországról irt 
költeményét s*?~ilta el.

A Komédiából indult ki az idén a „Zenebona" 
egyik szerzőjének Abrahám Pálnak is a karri
erje. Ez mindenesetre felhívja a figyelmet egy 

uj zeneszerzőre
Dolecskó Bélára, aki Bu» Feketé-ve\ „Putnok 
egy perei' címmel irt hangulatos operettet, a 
kedden bemutatásra kerülő uj műsorban. Való
színűleg meglepetést fog kelteni Innocent Ernő 
kis revüje. amiben Páris Ila, Faragó Sári és a 
kitűnő fiatal Békásig István játsszanak. Az uj 
műsornak szenzációja természetesen Rótt Sán
dor, Türk Berta és Kabos fellepte lesz. Itt em
lítjük meg, hogy Rótt Sándor 40 éves színészi 
jubileumát

április 18-án
tartják féltiz órai kezdettel a Rádiusbnn, ame
lyet a Szinészszövetség, az Országos Szinész- 
cgycsűlet és uz Artisták Egyesülete közösen 
rendez.
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A Magyar Színházban a Molnár darab 
miatt nagy harc támadt Csortos Gyula és 
Faludi Jenő igazgató között. Faludi Jenő 
ugyanis Ígéretet tett Csortos Gyulának, hogy 
Kiagyarszinházi szerződésének utolsó fázi
sában eljátszhatja

a Danton címszerepét
iés annak terminusát május 15-ben állapi- 
tolta meg. A Danton díszlettervei elkészül
tek, Csortos a darabot tanulta már, amikor 
Faludi Jenő arról értesítette, Csortost, hogy 
a Dantonra a: idén valószínűleg már nem 
kerülhet sor, mert a Magyar Színház uz 
Olympia után Yvain „Yes“ cimü operettjét 
szándékszik műsorára tűzni. Csortos, Fa
ludi Ígéretére hivatkozva, kijelentette, hogy 
a Yes-ben nem vállal szerepet és a Dantont 
a saison után más színházba kívánja elvinni 
és olt eljátszani. Az igazgató és a színész 
között tárgyalások indultak meg az affér 
békés elintézése érdekében.

Mint ismeretes, a pécsi színház, kénytelen 
volt levenni műsoráról a Nászéjszaka cimü da
rabot. A műsorváltozás igen súlyos anyagi hát
ránnyal járt a színházra nézve, úgy hogy n 
színház igazgatója átdolgoztatta a darabot és 

Margaréta
cimmel akarta bemutatni. A bemutató ellen 
azonban bizonyos körök akciót indítottak, úgy 
hogy a Nászéjszaka uj változata is lekerült a 
műsorról.

A Vígszínház megbízást adott Szép Ernőnek 
egy tavaszi vígjáték elkészitéséro. Szép Ernő 
erősen dolgozik uj darabján, amelyet április 
2-tg be kell nyújtania a Vígszínház Igazgató
ságának. Az uj Szép Emő-vigjáték címe:

Az autó
lesz, amely május első felében kerül bemuta
tásra.

A Hétfői Napló Jelentette először, hogy a 
kultuszminisztériumban erősen készül a 

szinésziskolákat megrendszabályozó
'és a vidéki színészetet regeneráló rendelet. Eb
ből a célból két munkabizottság dolgozik ál
landóan. amelyek közül az egyik március 28-án 
javaslatot tesz a vidéki színészet reformjáról, 
a második pedig március 29-iki ülésében dönt 
a szinésziskolák megrendsz^bólyozásának, 
esetleg megszüntetésének kérdéséről.

♦'
Jövő szombaton éjjeli előadásban rendezi 

meg a Szmészszönetség a Nemzeti Színház
ban Pdlmay Ilka búcsúját a színpadtól. A 
valaha világhíres magyar primadonna es
télyére erősen fogynak a jegyek, mégpedig 
abból a körből, umelyik valaha a nagy pri
madonna szvitjéhez tartozott.

Az arisztokráciának úgyszólván vala
mennyi tagja, akik valaha a nagy Pálmay 
Ilka hódolói közé tartoztak, jelen lesz az 
estén. Meg is jegyezte egy ur a Szinészszö- 
vetség irodájában, ahol a jegyeket árulják: 

__ Kár, hogy nem a Városi Színházban 
rendezték az előadást.

A legszőkébb amerikai film
színésznő — nadrágszerepben

Nemcsak a színpad primadonnáinak, hanem 
n filmcsillagoknak is régi vágyuk: egy nadrág
szerep. A legszőkébb, legbájosabb amerikai víg
játék színésznőnek, Laura la Plante-nak, aki so
káig „spórolt" egv ilyen nadrágszercprc, betel
jesedett régi vágya és elkészülhetett a

„Lóri nadrágban"
cimü remekbe .szabott vigjátéka. A „Lóri nad
rágban" cimü filmnek a Palace Szinház: Egy 
rckrularuhába bujt kislány kalandjai alcímet 
adta, amiről már következtetni is lehet a béke
belien derűs, aranyos cs fölényesen mosolyog- 
tató filmre. Helyzetkomikumok egész légiója

adja Laura la Plantc-nak az alkalmat a kacag- 
tatásra, amiben a Palace Színház csütörtöki 
premierközönségének nagy része lesz.

Daróexii alezredes, a Palace igazgatója, aki 
féltő gonddal ügyel a Palace műsorának teljes
ségére, egy másik slágert is illesztett miisorába 
Ez

A honolului pokol.

amely az oceánrepülés problémájának köréből 
veszi témáját. Az izgalmasan érdekes film egy 
sanfranciskó-honolului oceánrepülés körül bo
nyolódik. 

iciy-riv-Tív
MÁHCIIM 2O-TŐL.
CSAK A RADUMMA

Ellyn Glenn—Zibral—Nicol & Martin stb. stb.

ROYAL ORFEUM 
márciusi műsorában

A varietélúlvanyosságokat kedvelők részére 
gazdag ajándéka a Royal-Orfeum márciusi mű
sora.

Ellyn Glenn, Amerika legszebb táncosnőjé
nek utólérhctetlen alakítása oly nagy sikert 
váltott ki a főváros közönségéből, hogy egy 
budapesti operettszinház igazgatója további

két hónapra leszerzödtette. Nicol <£ Martin, a 
két pompás amerikánus. Zibral, a komikusok 
fejedelmének, Grock-nak egyetlen riválisa. A 
világ legelső akrobatái, a 2 Detvers és az in
dián Ancna-csoport, azonkívül Solti,, Dénes, 
Sárossy, külön-külön vezető nevei a nagy mű
sornak.

Belvárosi 
színhez Nászéjszaka
A »Számum« és »A szőrös majom«

az Uj Színháziban

K 
F 
X 
l>
K 
T
E
11

PELE-HIELE
Nagymezőmet 50. szám T 292 — 8 5

Ae évad legjobb

táncmilsora
Ramper és én...

Irta: Patti Wegener
i Főrum fllmsiinhái aitbrltUtl ketdue 

tnüiorra tűzi Páni Wegener legsikerültebb /s 
legeredetibb fllmlfl, amelyet Ramper néven 
ismert meg a világ fllmközönségc. A Rampcr- 
ben uj Wegenert tanult megismerni a közön
ség és erre céloz a nagy német filmszínész is. 
amikor a Fórum Filmszínház premiérje al
kalmával megírta a következő érdekes cikket: 
Nem volt olyan egyszerű, amíg összejöttünk 

én és a szerep. Max Mohr barátom, a küllő, 
egyenesen az én alakomra szabta a szerepel, 
azonban szinte lehetetlennek látszott, hogy el
játszom. Fn a Lessinglhealcrhez voltam szer
ződve. a darabot pedig a Dcutsches Thealcr fo
gadta el. Végül is eltolták a terminust, szabad
ságot kaptam a LessinglhealerlŐl és így vala
hogy mégis csak Összekerültünk, én és a sze

dje engem Ramper alakja a filmen még job
ban étdckelt. mint a drámában. És igy gyorsan 
megszereztem a fiJmesités jogát azzal a kikö
téssel, hogy azt bizonyos meghatározott időn 
belül gyakorolnom kell.

Minden lehető réggel összeköttetésbe próbál
tam lépni, de a szokatlan és cxtrnvngáns téma 
r főként nz előállítás óriási költségei, minden
kit visszariasztottak. Időközben Z elnik igaz
gatása alatt szerencsésen megszületett a Defu. 
Mindössze egy rövid beszélgetésre volt sriik- 
végem, hogy Zrlnik vezérigazgató teljes lelke
sedését felébresszem a téma iránt.

Curt J. Braun művészi kézzel fejlesztette ki 
a drámát, mig Itcichmann pazar fantáziával 
rendezte az egyes jeleneteket, Blondor. a kiváló 
hó és jégspcciálista, a „Szenthegy" munka
társa, gondoskodott az építkezésekről és Wein- 
mann operatőr kipróbálhatta uj találmányait 
a szövegkönyv állal nyújtóit számtalan trükk 
segítségével.

Mary Johnson éppen sznbad volt ebben az 
Időben s igv boldogan vállalta a női főszerepei. 
Két hónapig dolgoztunk étjei és nappal, hajóz
tunk az északi fjordok közöli és meleg napo
kon izzadtunk nz atelicrben. És reméljük, hogy 
■iktrünk épp olv forró lesz, mint uz a lelkese- 
dís, amellyel ezt a gyönyört filmet életre kel
tettük.

Kettős premier-szenzáció —A „Számum": eredeti 
párizsi rendezés szerint! — Csortos Gyula „A 
szőrös majoméban! — Tassy Mária, Gellért Lajos, 
Baló Elemér, Heltai Andor vendégjátéka — 

Szokolay Olly
A Révay-utca kedves és finom müvcszhajléka, 

nz Uj Szinház. a Dybuk-knl megtalálta azt az 
Irányt, mely uj művészi célok és .sikerek utján 
indította cl és most folytatja a különleges iro
dalmi és színpadi darab-szenzációk bemutatá
sát, hogy vállveteti munkával,

a legrövidebb Idő alatt repertoárt teremt
sen önmagának.

Egyidejűleg párhuzamos próbákkal, egyszerre 
kél nagy és híres színpadi delikatesz bemutató
jára készül az Uj Szinház lelkes gárdája: már
cius 31-én, szombaton Lenormand világhírű 
színmüvét, a 13 képből álló „Szánium“-ol mu
tatja be, április 14-én pedig O'Neill-nek, Ame
rika élő legnagyobb költőjének, „A szűrös ma
jom" című megrázó szinjátékái 8 képben. Har
sányt Zsolt erőteljes fordításában. A „Számum"- 
ot, amely a párisi Comédie Montaigne-Gémier 
rendkívüli slágere, volt, Firmin Gémicr Buda
pesten tartózkodó fiatal rendezője, a magyar 
származású Hont Ferenc —- aki Bársony Ist
ván felkérésére elvállalta az exolikus, izgal
mas drámai revü rendezését — teljes hűséggel 
és pontossággal ,ai eredeti párisi rendezés sze
rint állítja be. A „Számum" két női főszerepe 
közül egy izzó színekkel megfestett démon
erejű arab nőt Dajkubát Ilona és egy mély li- 
ráju francin leány-alakot Tassy Mária, a ra
gyogóan arrivált fiatal drámai művésznő játssza. 
A „Számum" férfi-főszerepeit Gellért Lajos,

— drámában
Bársony István, Boross Géza. Baló, Heltai An
dor. Toronyi L., Imre. Szeghő, Gonda, Déry, 
ifj. Toronyi, Bálint, Szarvassi kipróbált kezei
ben vannak. Az eredeti arab kisérö-muzsikákat 
Nádor Mihály állította össze. — Az 
másik szenzációs produkciójára, „A 
jóm"-ra,

sikerült a szinház vezetőségének 
nle Csortos Gyulát,

a Nemzeti Szinház nagynevű művészét, akinek 
megrendítő ábrázoló ereje ebben a különös ös- 
erejű szerepben igazi nagy formáját adhatja 
ki. Csortos egv óccánjáró luxushajó monstruó- 
zusra mintázott kazánfűtőjét alakítja a szerep
ben, amely skáláját tekintve, valóságos szimfó
nia a nagy művész képességei számára. Külö
nös izgató és érdekes pikantériája „A szőrös 
majom" előadásának, hogy a női főszerepei, 
egy dollár-kisasszonyt Szokolay Olly, a tünemé
nyes tehetségű fiatal primadonna játssza, aki 
először lép fel ezúttal prózai, drámai szerep
ben. Igen érdekes kabinctalakitásokra nyílik 
alkalma Boross Gézának, Bársony Istvánnak, 
Simon Marcsának, L. Toronyinak, Szeghőnek. 
Balónak is a darabban, amelyet Bársony István 
rendez. Mindkét darab színes, látványos kép
sorozatainak színpadját Upor Tibor tervezi.

A „Számum" bemutatójára jegyek a színház 
pénztáránál és a városi jegyirodákban már vált
hatók.

Uj Szinház 
szőrös ma-
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MOLNÁR FEREAC

a Magyar Színházban

OLYMPIA

Bemutató 
a Komédiában

Kedden, március 27-én este mutatja be Rótt 
Sándor Jókai-tér 10. szám alatt levő Komédia- 
tzinháza a tavaszi műsorát .melynek díszhelyét

Török Rezső
„Piplkám" cimü tipikus pesti életképe foglalja 
cl. A bűbájos kis darab főszerepeit

Kabos Gyula, Tóth BUske és Rótt Sándor 
kezeiben vannak, akik patinás művészetükkel 
viszik sikerre a ragyogó darabot.

Bús Fekete László
„Putnok ,egy perc" cimü kis operettje, mely-, 
nek teljesen újszerű, rendkívül dallamos zene
iét

Doleeskó Béla,
a fiatal zeneszerzőgárda egyik legtehetségesebb 
tagja szerezte, a másik érdekessége a darabnak 
a nagyszerű énekes-táncos operett női főszere
peit

Tóth BÖske és Tubái Nasi,
a férfi-főszerepeket pedig

Rótt Ferenc és Nádast József
játsszák.

A Komédia hűséges közönsége az uj műsor-1 
bán ismét hallani fogja

R. Türk Bertát,
az utólérhetetlcn dizőzt, aki ellenállhatatlan 
művészetével két német slágert és dr. Wcíner 
István legújabb magyar dalát énekli.

A Komédia színpadán fog lefolyni a szezón 
legérdekesebb futballmeccse a Hungária és a 
Ferencváros között. A játékosokat Kővárg 
Gyula válogatta és a két druckert

Érezkövy László és Roll Ferenc 
interpretálják.

A műsort még apró kis daljátékok, 
és magánszámok tarkítják. Szécsén 
.,K mondáin asszony" cimü tréfáját 
Ilonka, Békássy István és Szántó Jenő játsszák.

Ferenczy Károly,
a legkiválóbb magyar sanzonié, két uj dallal 
szerepel a műsorban.

Vádnál László „Veszett ember" cimü tréfá
jában Rótt Sándor partnere a tehetséges Fa
ragó Sári.

Innocent Ernő és Hctényi-Heldelberg Albert 
„Babaintermezzo" cimil poétikus kis „Kék Ma- 
dár" daljátékéban.

Faragó Sári, Krajnik Márta, Pária Ha és | 
Békássy Istvár

jutottak hálás feladathoz.
A bemutató iránt rendkívül nagy az érdeklőd 

dés A jegyek a pénztárnál és az összes jegy
irodákban kaphatók.

tréfák1 
Mihály 
Mester

Tabarin
a szezón legjobb műsora

Pereg & tus Stanley a londoni aihamora atarjai

The 2 uiindsors
az amsterdami opera taglal

hnny Deiphy 
a legsuurooebt) becsi táncosnő 

Rlzzl & Ölen Doretty 
szépség es oro

Dfines oszhír
UI UMinimi

Katta a Stany
i logwoganuuu mundaio kettős

ittál Ezzoia, stb.
Záróra 6 órakor

* A Décsl-Mozgószinház közli: Minden ellen* 
kező híreszteléssel szemben sürgősen figyelmez
tetjük mélyen tisztelt törzsvendégeinket, hogy 
nem prolongálhatja szerdán a Décsl a „Roham" 
és a „Fehér rabszolganő" cimü nagy műsorát, 
mert a jövő csütörtök szenzációs aj nagy pre
miérje — „Vér vér ellen" — Lllllan Glsh — Co- 
rlnne Grlfflth-tcl — el nem halasztható.

Magyar Légiforgalmi RT.
I gozgatósAtf VH. Erzsébet körút 9. (New York palota)

Légtatazdst iroda: IV., Váczl-utca 1.

Légiforgalom
Budapest—Wien 

Téli menetrend:
8.00 13 25 ó BUDAPEST a 15.40 érk9.45 15.10 ♦ WIEN t u£ ind

Fűtött utasfülke
Ar autóbusz 51 perccel a repülőgép Indulása előtt indul a Vadósxklrt Mállótól (Türr István" 5J.

nd. 
ért

Menetdíj: Budapest—Wien vagy Wien—Budapest 49 P. 
Csatlakozások Európa minden jelentékenyebb vá

rosa felé.
Jegyváltás a légiutazási Irodában (Váci-u. 1. Tel.: 
■L.3.83-87 255~04 l's az összes menetjegviro-
d4kí?n 71 Alkalmi repülések bármikor rendelhetők 
az igazgatóságnál (Tel.: J. 301 -08.). Csomagok fel- 
,dí“e •„Léftlutazásl Irodában és az Angol-Magyar

Szállítmányozó RT-nál (V., Nádor-u* 12.) 
Képviselet Wienben: Osterr Luftverkehra A.-G.. 

I.. Tegetthoffstr. 7,

I
W*B k®rtkpáros gyorakdldőo*

M n cökkel mindent p«mt»

O V ■ elintéz. HIvóetAmokt
J. 4SO *«», ha ei foglalt, ak-
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CORVIN ÁRUHÁZ

A jövő héten
hétfőtől, március 26-tól szombatig, március 31-ig 

újabb rendkívüli vásárlási alkalom 
Az itt kővetkező árak csak e héten érvényesek. Viszontelárusilókal nem szolgálunk ki. Mennyiségek korlátozását fenntartjuk magunknak.

Selymek
Crepe de Chine 

óriási szín alasztékban, ismert jó minő
ség, 96 c széles .........

Georgette
elsőrangú minőség, az összes uj színárnya
latokban, 100 cm széles..................................

Foularde
(Japonais) selyem, a legújabb kimintá- 
sásban, jó ninőség, 93 cm széles . . .

Crepe de Chine imprimé,
egész finom minőség, nincs nehezítve . .

6-80

9-00
5-80

1Q.80

Női konfekció
Trvaszi nöi-kabát

kashaazerü szövetből, a legdivatosabb fazo
nokban. vildgosdrapp és szürke színekben, 
minden nagyságban ..............................................

Trench Coat
vízhatlan anyagból, sport fazonokban, 
bőrgomb és bőrbojtdiszitéssel ....

Crepe de Chine-ruha
urede ' párisi modell után, különböző 
pa3ztellssinekb i.............................................

Jumper-plüss-tricotruha 
divatos pasztellszínekben, mintázott és 
sima .... . . .......................

3Z-50
Z4.50

36-50
34.50

Vászonnemüek
Sifón

a közismert Oorvin-cikk, cca 76 cm . ■

Zefir
jó, ssintar ó minőség, angol inganyag, 
szép divatmintákban, 80 cm .... .

Lepedő
(pamut) elsőrangú, ismert Corvin-minő- 
ség, oca 145/150 cm széles, métere . ■

Paplanhuzat
egész nehéz, m08ott minőség, ritka alka
lom, 180 cm . . . ... . . . • .

.65
1.I5

Z.65

3-90

Női szövetek
Eolin, ruhaszövet 

tiszta gyapjú, nagy színválaastékbaa, 
100 cm széle#

Kasha-ruhaszövet
• legújabb színárnyalatokban, oélszerö 
viselet, 1OO cm azélet

Kasha-ruhaszövet
csíkos és kockás, Mssti gy pju minőség, 
100 cm széles....................... • • . . •

„Moulinés“
Kaaha háttal, kabátkáimé, lefnjabb divat, 

finom minőség, csak passtellssiaek ben,
130 cm széles . . ....................................

5-80

6-80

8-80

ig.50

Férfi szövetek
Férfi öltönykelme

tiszta gyapjú, kiváló viselet, 146 cm szé
les ......................................%.•••••

Férfi öltönykelme
angolos, ju minőség, 145 cm néles • «

Férfi öltönykelme
elsőrangú Fresoo, az idei évad újdon
sága, 150 cm széles . . • . • • •

Férfi öltönykelme
tiszta e-vapju, megbízható minőség, csak
kék és fekete szinten, 140 cm széles . •

10.5°
U.5O

16-80

16-80

Női kalapok
Gyermek-szalmakalap 

bubiforma, jó bast-mtnőségU. szén pasztell- 
•íinekben. ezalggal diszitve. bélelve, 49/65 
nagyságban ...............................................................

Trotteurkalap
fiatalos eloohe és (elhajtott formák, színes 
nalmabortniból. csinos díszítései, bélelve .

Japán panama kalap
fehér és natúr színekben, formosa-mlnőség. 
nalmabortniból, csinos sialagdíszitéssel, bé
lelve ..........................................................................

Panama női kalap
japán formoea-inlnőeés. fehér és natúr 
színekben, elsőrantru kézi kidolgozásban. csi
nos oloche és felhajtott formák, szalaggal 
dlssitvs éa szegve, bélelve.............................

Törülközők és törlők
4-50

g.50

g.50

ÍZ-50
Női fehérnemű

Női ing vagy nadrág
jó mosott sifónból, különböző azsur min
tákkal . . ...................................................

Női hálóing
,o mosott sifónból, japán fazon, nagyon 
csinos ' zett mintákkal....................... .....

Nadrág-kombiné
jó n-.osott sifónból, szép hímzett minták
kal .........................................................................

•kombiné
» Chine, sok színben csipkével és 

széles betétekkel díszítve.............................

Z-25

3-90

Z-65

ig.80

Urldivat
Sifón-ing

telelt, pouplin mellel éa 2 gallérra! .

Zefir-ing
az egész ing egy anyagból, bélelt
és 2 gallérral ....«■••

5-50

mell
• •

Fűzök és melltartók

Zefir-alsónadrág 
Gyapjú-kalap 

divatos színekben ■ ■

6-'o

Z-28

Melltartó
jó mosott sifónból, csipkével diszitve •

Melltartó
kosárforma, júminőségü tüllből, csipké
vel díszítve fehér én rózsaszínben . • •

Harisnyatartó
elsőr-ndü clothból, bélelve • • • • .

Csipőszoritó
nagyúri jó minőségi] drellból, gumival 
kombinálva. fehéi és rózsaszínben . . •

1-40

Z-40

Z-60

6-80

Törülköző 
fehér mindennapi használatra kiváló, 
kockás, métere

Törülköző
tiszta len, fehér, piros és kék szegél
lyel, métere.................................• • • »

Frottier-törülköző
nagyon jó ninőség, 42/100 cm ■ ■ ■ ■

Portörlö
u. n háziszőttes, nagyon jó minőség, "7 A
színtartó kockákkal és szegéllyel, 55/55 —— f J 
cm, darabja................................................... 11 fa

].4O

Z.(5

Mosó-szövetek
Pamutmuszlin

u. n. mosódelén, szava tűi tan hibátlan, 
divatos mintákban, óriási választék M 
74/75 eri .........................................................

Marocain
szép francia mintákban, cca 100 cm szé
les ....................................................................»

Dirndl-kreton
szép virágos minták fekete alapon, na
gyon jé minőség............................................ •

Grenadin
tiszta cérna, legdivatosabb mintákban, 
nagyon nagy választék, cca 100 cm szé
le ........................................ .....

Zsebkendők
Női zsebkendő

fehér, jóminoségii battiszt sifónból, kes
keny piáéval szegve. 26/26 cm, darabja 

Gyermek-zsebkendő
erős használati minőség, színes szegély* 
lyel, darabja............................ . • • •

Gyermek-zsebkendő
uii.iz.tt.................................. .....

Férfi zsebkendő
erős minőség, fehér vagy seinea

.98
l-75
].45

Z-90

.16



HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1928 M.

AUTÓNAPI.Ó

+ Motorkerékpár, motorcsónak es aulatika +

Miért marad el 1928-ban az autókiállitás?
A világhírű külföldi és hazai automobil- 

gyárak reprezentáns produktumait évről 
évre nagy autókiállitás keretében inutntták 
be, amely sajnos,

az 1928-an esztendőben el fog maradni.
T)e helyébe jött a tenyészállntvásár, amely, 
ha nem is teljes egészében, de részben fel
ölelte és teret engedett az automobilnak is, 
és ez aránylag szűk helyen és kevés idő 
alatt olyan eredményeket produkáltak a 
kereskedők, amely után méltán vethetünk 
optimista bizalmat a jövőbe. A tenyészállat- 
yásár autóforgalma úgy összegszerűleg, 
tnint mennyiségileg

meglepő eredménnyel végződött 
zött. Teljesen érthetetlen, hogy az illetékes 
körök, akik hivatottak nemzetgazdasági 
szempontból szem előtt tartani az ipar és 
a kereskedelem fejlődését, mért nem ren
dezték merj ez évben is a szokásos autókt
ól litást, amely kétségtelenül meghozta 
volna az eredményt. Teljes egészében hono
ráljuk a KMAC eddigi tevékenységét és 
ügybuzgalmát, amelyet a magyar automobi
lizmus érdekében kifejtett de viszont ér
deklődéssel várjuk a válaszát, amelyben 
megokolja, hogy miért nem vetette latba er
kölcsi súlyéit azokkal szemben, akik eset
leg az 1f)2S-as autókiállitás ellen voltak.

Sivár játék után minimális arány- 
bán győzött B) válogatottunk 
Jugoszlávia válogatottja fölött
Magyarország B)— Jugoszlávia 2:1 (2:1)

Tizenötezer néző volt kiváncsi a Jugoszlávia— I a fedezetsor megfelel, főleg Arsenijevie, a 
mrvnmrszátf B1 válnoafntf mérkAzáxre. ame.lv társorhan fíc.ck a Ictrvftszélveschh. hár n

„SEC0ND“
köpeny és tömlők 

mint: Kellv Springllcld, Federal, Miller, Hood. 
Empire, Cardlnal, Murray minden méretben meglepően OlCSÚ 

áron Kaphatón. - Egyszeri hiseriet után állandó vevőm lesz.
A takarékos ember „SECOND“ Jelzésű pneumatikát használ

Dr. A’rnásy Dezső
flulű- és Pneukersskedelml Vállalat

Budapest, V., Bálvány-utca 8. Telelőn: Lipót 906—88

Jelzésű friss amerikai

Magyarország B) válogatott mérkőzésre, amely 
azonban

lélek nélküliségével és tart álmatlanságával a 
legsllányabb Ugabajnokt mérkőzés alvóját 

sem ütötte meg.
Még az első félidő elején láthattunk néhány 
formás akciót, de azután a játék egyre unal
masabb lett és a II. félidőben teljesen ellaposo
dott. A gólhelyzeteket tekintve, az eredményt 
reálisnak kell elfogadnunk, ám

a szív és a lélek csak a vendégcsapatnál 
volt észlelhető.

A magyar csapat egyetlen részében sem volt 
homogén együttes. Főleg a fedezetsor gyatra 
teljesítménye lepett meg, amelyben

Ixitz n. időnként szánalmasan „lézengett" 
a pályán.

Obitz is sokszor „égett", Ftihrmemn is bebizo
nyította, hogy méltán maradt ki a „nagy* vá
logatottból A közvetlen védelemben Beneda a

)( Magoslx éa Méray-motorkerékpúr a te- 
Dyészáliatváaáron. Ma zárult l»c a tenyészállat
vásár, amelyen hatalmas pavillont foglallak el 
n külföldi hatalmas autógyárak budapesti ve 
zárképviselőinek reprezentáns kocsijai is. Álta
lános feltűnést keltetttek a modern technika 
minden vívmányával felszerelt autók és kerék- 
Sírok, amelyek közül azonban leginkább a 

féroy-molorkerékpárok és a hathengeres Ma- 
posír-aulók tűnlek ki. A kiállítást felkereső tiz- 
carek érdeklődéssel vették körül a magyar 
autóipar kitűnő produktumait és igy érthető, 
hogy az aránylag rövid időtartamra szállott kiál
lításon több Magosíz és nagyobb mennyiségű 
Néray-motorkerékpár cserélt gazdát. A szép 
eredményt a vállalat elsősorban Méray Endre 
Igazgatónak köszönheti, aki teljes teltelségét

latbavetette, hogy a magyar útviszonyoknak 
szerkesztett és teljcsitőképességében utólérhe- 
tctlen Magosixek és motorkerékpárok olyan 
nagy kelendőségnek örvendtek.

)( A KMAC ezldel téli megbízhatósági verse
nyén az Aricl-gép vitte el a győzelem pálmáját. 
Kovács Sándor volt ugyanis a nap legjobb át
lagideje, igy tehát az Ariel-gcp ez alkalommal 
is bebizonyította abszolút megbízhatóságát és 
teljesítőképességét. Bauer József, az Ariel-gép 
budapesti vezérképviselője, méltán emelkedett 
a molorkerékpárszakma legismertebb reprezen
tánsai közé, mert ma már úgy az amatőrök, 
mint a s|>ort.smanok nagy előszeretettel vásárol
ják a kis ürranfogyasztásu, de tönkretehetetlen- 
nck bizonyult Arícf-gépeket.

Vasárnap délután 4 órakor a 
Hungária utí pályán 

Hungaria-sanaria 
előtte 2 órakor 

Ferencvaros-in.iier.FC.
I. ligabeli mérkőzések

nnir ITAT szr"8 moiomeiwr ÉS KerOKn^roR■ ■ B-d ■ I ■ — B-d fl n ■ BÖO kbe <>- •«■ V. sporttyous. cserélhető kerekekkel.
■JF ■ cirkulációs olalozás. 120 kim garantálva■ iillll.lll krd»ezO llzetÓNl teltételek mellett, kéazpénzárban> AJ V W AJ V A Landy Ferenc cégnél, Bpest, Kertész-u.«3. t l 92167

Kérje az 5. számú prospektust.___________

gólt nem foghatta, Takács I. jól játszott, vi
szont Hungler könnyelműen. A csatársorban 
Stoflán nagyvonalú játékot produkált, de csak 
szünetig, Bihámiban is volt invenció. P. Szabó 
ellenben önzö volt és sokat forgolódott ide-oda, 
Skvarek keveset nyújtott a félénk Rázsóval 
együtt.

A vesztes jugoszlávok kapujában Siflis he
lyenként szerencsével védett, de kétségtelen, 
hogy van szive, jó szemű és bátor kapus. A 
bekkek sok nehéz helyzetet ügyesen tisztáztak,

társorban Bcck a legveszélyesebb, bár a szél
sők is felkeltették a figyelmet. — Pressler bécsi 
biró jól vezette a meccset.

Magyarország B): Beneda — Takács I., Hangtér II. — 
Fnhrmann, l.iitr II., Obitz — Ráisó, Skvarck, Stofláa. 
Hibáiul, P. Szabd.

Jugoszlávia: Siflis — fvkovle. Betr'tin — Aracnllerle, 
Pnduje, Popovle — Marjanovic, Bcek, Beele, Bonaefe. 
Giller.

Az első félidőben a magyar csapat játszik a 
széllel hátban. A 4. percben

Obitz hatalmas „lyukat" rag, s ■ befutó 
Marjanovlc tiz méterről Beneda fölött éles, 
védhetetlen lövéssel megszerzi a vezetést 

(0:1)-
Váltakozó játék után Obitz szabadrug_ í Siflis 
kornerra öklözi, majd Stoflán elől ment. A 
25. percben Bihámi nagy helyzetben fölé lő, 
két perc múlva azonban Bihámi javit, de most 
Siflis bravúrra] ment. P. Szabó labdája az ol
dal kapufa éléről pattan ki, s ebből Skvarek 
mellé vágja a labdát. A 32. percben a belső 
trió akciójából

Stoflán remek félmagas lövéssel kiegyenlít, 
majd két perc múlva

Bihámi centeréből ugyancsak Stoflán fe
jeli a győztes gólt Is (2:1).

A hátralévő időben a jugoszláv csapat veszé
lyeztet többször.

Szünet után Skvarek labdája jut a kapa 
fölé, mig két korner szintén eredménytelen. 
Bihámi centerét Skvarek fejeli a léc fölé, mig 
Bihámi a kapu mellé lövi Stofián átadását. A 
játék kezd teljesen unalomba fűlni, s a közön
ség lassanként megindul a kijáratok felé. A 
25 percben Skvarek korner után gólt rúg, de 
Bihámi offszájdja miatt érvényteleníti a biró. 
P. Szabó lövését Siflis kiejti és a védelem tisz
tázza a helyzetet, majd Lutz embercli meg ma
gát s a jó lövését Siflis elvetéssel parírozza. 
Stoflán orra vére elered és néhány percre el
hagyja a pályát. A meccs vége felé még Unal
masabb a küzdelem, s Igy megelégedést kelt as 
utolsó füttyszó, amely a játék végét jelzi.

)( A tavasa bcközaönléne mrgmorgalta az autöuakmát 
ts. mlndnaOtt lázasan készülődnek ■ nagy túrákra, de 
Demrnak a sportkörökben, hanem az úrvezetők la bút 
gén foglalatoskodnak a koraijaik körül, mert innen- 
onrun mér meg lehet kezdeni ■ múlt eaztr időben any 
njlra megkedvelt neek-ead et. f.ppcn ezért nagy mér
tékben felcndOll az autószakhkolik forgalma i». így tó- 
ktn: a Teréz-kőrut 12. ezám alatt lévő Csermely-féle 
nakkakola, amelyet az nrvesetők feltűnő előszeretettel 
köreinek fel, mert megbizhatóságát. pontos és szakszerű 
t#Bl’*«*t garantáljak as oktató gépészmérnökök.

beállítani. Mindenki megtalálja a neki megfe
lelő NSU-modellt, mert 4 és 0 hengeres, nyitott 
és csukott, sport és cabriolet, áruszállító és 
strapa-karosszériák egyforma nagy választék
ban rendelkezésre állnak az itteni vezérképvise- 
let Andrássy-uti szaténjában.

Vitéz Terstyánszky Ödön győzött 
a második olympiai próbaversenyen

KMAC téli megbízhatósági versenye 1028

AltlEL
ismét bebizonyította megbízhatóságét 

Kovács Sándor 497 ohv. Arid sldecaron győz, a nap 
legjobb átlagidejét futva

Aa 1028. evl típusok megérkeatek 
Vezórképvleelet:BAVEIt JÓZSEF

Budapest VII, Elemér utca 41

)( Tömrgeaen vásárolják az NSU-autőkat Ma 
gyarországon, mert a publikum v^gre megta
lálta bwine azt a kocsit, mely a ml rossz utóink- 
ffak nagyszerűen megfelel. Az orvos, a keres- 
íredö ,az iparos, a bérfuvarozó; szóval a dol
gozó intellektucll nnpról-napra nagyobb öröm
mel -det munkájára komoly kis MSU-autójával, 
mely lóhetővé testi idejének intenzív kihaszná
lását a legminimálisabb üzemköltséggel. És mi- 
vt) köztudomású, hogy as AÜU-aulók élettar
tama legalább 20 év, de gyakran ennél jóval 
több, megszűnt az utolsó akadály is, mely az | 
autóvételt még mhtdig luxuskiadásnak szeretné'

)( Edward Ver Linden, az amerikai autóipar 
illusztris szakembere, sokáig nagy szerépet vitt 
a Bufck-társaságnál, később az Olds-Motornál, 
majd a Peerless-Motor Co.-nÁ} volt elnök. Most 
pedig teljesen a Jordan-Motor Cár Co. jövőjé
nek szenteli nagy tudását, ami biztos záloga 
annak, hogy a Jordan-gyártmányok továbbra is 
ttgy külföldön, mint nálunk, előkelő, vezető 
helyet fognak elfoglalni az autóiparban.

Petschauer a második. Gombos a harmadik.
A Budapesti Budai Torna Egylet rendezi’ é- 

ben, annak Attila-utcai tornacsarnokában folyt 
le a második olimpiai próbaverseny. A hatal
mas érdeklődés mellett lefolyt miting az előző 
olimpiai versenyhez képest haladást mutat 
ugyan, bár az eredmény korántsem tekinthető 
kielégítőnek.

Az izgalmas asszókban bővelkedő versenyt 
vitéz Terstyánszky Ödön (MAC) nyerte meg 

7 győzelemmel.
Petschauer Attila volt a győztesen kivül az 

egyedüli, aki — bár Terstyánszky a második 
helyre- szorította — kifogástalan teljesítményt 
nyújtott. Már Gombos kevésbé elégítette ki hi-

veit. Kellemes meglepetést keltett Pillér kitűnő 
szereplése, de nem kevésbé meglepetés Schréder 
utolsó helye.

A második olimpiai próbaverseny helyevén 
sorrendje a kővetkező :

Győztes: vitéz Terstyánszky Ödön 7 győze
lemmel.

'2. Petschauer Attila 6 gy.
3. Gombos 5 gy.
4. Pillér 5 gy.
5. Glykais 4 gy.
«. Rády 4 gy.
7. Kalmár 3 gy.
8. Szelényi 1 gy.
9. Schréder 1 gy.

Legfőbb amerikai Pneu

FISK P^EU 
próbálja ki, sohasem bánja meg 
merta legjobb, legtartósabb, 

legolcsóbb
Bettii árusítás: •

Bosch mágnessel

1028-as típus
l'/s tonnás alváz ára 6960 P 
2 tonnás alváz ára 7400 P

Angol gyártmányú, gyorsjárat*

teherautók

automobil rt. Központ:

VL, Aréna-ut 57. szám
Telelőn: L 006-00, L. 010-17.
Váróéi Mintaterem:

VI., Nagymcztí-n, 10,
Telefon: T. XS0-5'’.

Kedvcso Haetesl fettételek.

RűKa es Tsa

Autó úrvezető szakiskola
Csermely Károly Teréz-körut 12

____________________ felvétel egész nap

A válogatottak napjának 
egyéb futballeseményei
A magyar fytball tegnapi ünnepnapján több 

igen érdekes egyéb futballesemény is adódott. 
Áz eredményekről az -• -- -
lünk be:

A Sabaria győzelme
A Sabaria szombathelyi 

szegedi nagy riválisát, ’a 
gül. A vidéki kupáért lefolyt mérkőzést a Sa
baria nyerte meg 1:0 (1:0) arányban. Az egyet
len és egyben győztes gólt Kovács rúgta az 
első félidő harminchatodik percében.

Nemeztkőzl győzelmet aratott a Bocskay.
A Bocskay vasárnap a Sparta Kosire csapa

tával mérkőzött. A nagy közönség jelenlétében 
lefolyt mérkőzést a Bocskay 3:1 (1:1) arányban 
nyerte meg.

Kanizsa nem tudta megvédeni hegemóniá
ját délnyugati riválisával szemben.

A professzionalista II. B. liga vasárnapi baj
noki fordulójának eseménye a Kanizsa és a 
Pécs—Baranya között, a kél délnyugati rivális 
nagy találkozása volt. A mérkőzés szenzációs 
eredménnyel végződött, amennnyibpn Pécs— 
Baranya 1:0 (1:0) arányban győzött. A mér
kőzést 5000 főnyi közönség nézte végig. A II. 
B. liga többi eredményei a következők: Wckerle 
—Lipótváros 2:0, Újpesti Törekvés—Csaba 5:0. 
Szemere—Fővárosi 11:1.

Az amatőrfutball vasárnapi szenzációja 
nz MTR-nak a KAOE-lől elszenvedett 2:1 ará
nyú veresége volt. A kék-fehéreket, akik hihe
tetlen energiával törnek a bajnokság felé, sú
lyosan érinti a fenti vereség.

Egy betört orr és néhány karcolás az ered
ménye a kézilabda görlök vasárnapi be

mutatkozásának. . .
A jugoszlűv-magyar válogatott mérkőzés előtt 

két női válogatott kézilnhdncsapat mutatkozott 
be a közönségnek. A hölgyjálékosok meglehe
tősen bnrciasoknnk mutatkoztak, mert a mér
kőzés után a hölgyek nagv része különböző 
testi folytonossági hiányokkal tért vis«zn az öb |

alábbiakban számo-

a Bástya felett, 
otthonában vasárnap 
Bástyát látta vendé-

tözőbe. A győzelmet egyébkért a pironngeg 
csapat szerezte meg 4 :2 sirányban győzve le 
fehéringes ellenfelét.

Az Ifjusági válogatottak mérkőzése döntet
lenül végződött

Ugyancsak mai válogatott mérkőzést a diák
válogatottak küzdelme előzte meg, amelyen a 
KISOK és az ILSz -------- --------- ------ *
kőzés 1:1 arányú 
gólját Rohant, az 
rúgta. »

voltak az ellenfelek. A mér* 
döntetlent hozott. A diákok 
ILSz géljét pedig Moharos

A PénzintézetiKözpont aszói 
nyerték a Ödön dr. 

vándordíját
Vasárnap rendezte meg a Rudas-uszodában a 

Pénzintézeti Sportegyletek Szövetsége a Gráfl 
Ödön dr. vándordijas uszóversenyét. A vándor
díját a Pénzintézeti Központ jeles együttwna 
nyerte meg a Postatakarékpénztár előtt.

Részletes eredmény: 4X30 méteres gyorssta- 
féta: 1. P K. (Ditl, Bauer, Bihar, Hevessy) 4 
p. 22 mp. 2. Postatakarékpénztár. 80 méteres 
hölgy mellúszás: 1. Csöngös Bözsi (A. M. Bk) 
1 p. 34 mp. 5X40 méteres melluszó staféta! 
1. P. K. (Kiss, Bauer, Tatay, Maczon, Boldog) 
3 p. 50.8 mp. 3X40 méteres hölgystaféta: 1. A. 
M. Bk (Slrausz, Kerned, Csöngös) 2 p. 0.8 mp. 
4X80 méteres vegycsstaféta: 1. P. K. (Kiss, Ta
tay, Ditl, Hevessy) 4 p. 33 mp. 3X80 méteres 
old bog staféta: 1. Postatakarékpénztár (Méray, 
Benedek. Pelrovácz) 3 p. 43 mp. 40 méteres 
hölgy hálttszás: 1. Csöngös Bözsi (A. M. Bk) 43 
mp. /OX40 méteres gyorsusróstaféta: 1. P. K. 
® ,np’ méteres hölgy vegycsstafétat 
t. NSC (Dénes, Hermann, Sípos) 1 p. 38.8 mp. 
3X40 méteres hölgy gyorsuszóstaféta: 1. NSC 
(Vnss, Dénes. Siposj 1 p. 32.4 mp.

,IL kí,r TVE—Kombinált 7:3 (3:3); 
Bíró: Dcleznay László.

Sportrovatunkat a fl, oldalon folytatjuk.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MC1NTEZET R.-T. KOKFQIIGÖGgFEIN, BtTDAPFAT, VL, mm yfftTT

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
I*. ELEK HUGÓ 

, _ Kiadta.
A .TTétfdl l.aiok Ujságváthtat

■ NYOMDAIGAZGATÓI HAVAS M.


