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Kormánypárti képviselők megtorlást 
követelnek Károlyi gróffal szemben, 
akit móg a legitimisták is megtagadnak
Kíralgl JAzstf gr® vassraagi nyilatkozata nem elégíti ki a gollllku- 
sokat - Szaké Mater és Erra-aarracn Tihamér kiieientik, hogy 
pértértekeziet elé alszik Károlyi József reulzléellenes tóemtóMt 
- Frieartth István megállapítja, hogy Károlyi József gróf felfogása 

nem egyezik a legitimisták áiiásgontiával
Károlyi József gróf a vasárnapi lapokban' 

nyilatkozatot tett közzó, amelyben megkísérli 
Jctompitani a Szent Korona Szövetségben mon
dott revizióellcnes beszédének az élét. Ennek 
a nyilatkozatnak a közzétételét az a viharos és 
teljesen egyértelmű felháborodás tette szüksé
gessé, amely Károlyi József grófnak lord 
Rothermere ellen intézett támadásával szemben 
megnyilvánult. A magyar közvélemény egységes 
frontba tömörült ezzel a minősíthetetlen és csak 
a tudatlansággal menthető támadással szemben. 
Az « nyilatkozat, amit Károlyt József gróf a va
sárnapi lápokban nyilvánosságra hozott, a leg
kevésbé sem változtat a támadás lényegén, 
csupán bizonyos szempontokra hívja fel a fi
gyelmet, amely szempontokat Károlyi József 
gróf szolgálni akart.

A Hétfői Napló munkatársa a legilletékesebb 
kormánypárti körökben érdeklődött aziránt,' 
hogy Károlyi József gróf támadásának a meg
ítélésében történt-e valami változás a nyilatko
zattétel után.

SZABÓ SÁNDOR
orozággyűlésf képviselő, a kormánypárt al- 
elnöke. a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Károlyi József gróf támadása fölött 
még újabb nyilatkozata után sem lehet na
pirendre térni. Ez a támadás ugyanis csak 
egyik fázisa azoknak a szisztematikus tá
madásoknak, amelyeken keresztül a legiti
misták a magyar közvélemény előtt Rother
mere lord személyét népszerűtlenné igyekez
nek tenni.

Ezek a támadások azóta Indultak meg, 
amióta Magyarország nemes barátja ka
rakterisztikus és ellentmondást nem 
tűrő Habsburg-ellenes nyilatkozatot tett.

Most azután megalapozottaknak látszó indo
kokat kerestek a gazdasági életből. De ben
nünket nem lehet megtéveszteni. Minden tá
madás kútfeje Rothermere lord Habsburg- 
ellenes nyilatkozata. A magyar közvéle
ményt valósággal konsternálta ez a nyilat
kozat és van abban valami felemelő tudat, 
hogy a magyar nemzeti társadalom viharos 
felháborodással fordult szemközt Károlyi 
József gróffal. A magyar közvéleménynek 
kötelessége egyszersmindenkorra elejét ven
ni e támadások folytatásának azzal, hogy

lesújtó Ítéletet mond a gróf ur mester- 
kedésével szemben.

'Az a nyilatkozat, amit Károlyi József gróf 
vasárnap reggelre közzételt a lapokban, a 
helyzeten egyáltalán nem változtat, mert 
hiszen

semmit sem von vissza abból, amit első 
támadásában kifejezésre juttatott 

Felteszem a kérdést Károlyi József gróf ur
nák: akkor is károsnak tartaná nz agrárius
lakta területeknek a visszaszerzését, ha ezt 
a nagyméretű határkilgazitást valamelyik 
Habsburg hozná? Rendkívül sajnálatos, 
hogy Károlyi József gróf ennyire elragad 
tatni engedte magát a revízió kérdésében 
legitimista elfogultságában. Az ilyen táma
dások alkalmasak arra, hogy a magyar köz
véleményt megosszák és törekvéseiket gyön
gítsék, éppen ezért

a nemzettel szemben Is kötelességünk, 
hogy Károlyi József gróf támadását szó 
nélkül ne hagyjvk, azt a képviselőház

ban is napirenden tartsuk.
Beszéltünk ebben az ügyben

ERÖDI-HARRACH TIHAMÉR 
kormánypárti képviselővel is, aki a következő
ket mondotta a Hétfői Napló munkatársának:

— Ismerem több képviselőtársamnak a felfogá
sát Károlyi József gróf revizióellcnes beszédé
vel szemben. Ugy én, mint ezek a barátaim 

szükségesnek tartjuk, hogy a Károlyi-Ügyet 
az egységes párt értekezlete elé vigyük, 
nemcsak üzért, mert ennek a támadásnak 
a hátterét és okait tisztázni kell, hanem 
azért Is, mert Károlyi József gróf ur nyilat
kozata bennünket a legkevésbé sem elé

gít ki.
A magyar közvélemény állásfoglalásának egy

ségességét bizonyítja az a körülmény, hogy 
a legitimisták reggeli lapja is igen éles modor
ban támadja Károlyi József grófot, akivel a 
szó szoros értelmében megtagad minden közös
séget.

Ripka főpolgármester nagyarányu építkezések 
megindítását várja a házadómentességi törvénytől

A főpolgármester nyilatkozata a Héttői Naplónak a házadómentességi 
törvényjavaslat várható hatásáról és az Erzsébet-sugárut tervéről

Wekerle Sándor pénzügyminiszter a pén
teki ankét eredménye alapján törvényja
vaslatot készít a házadómentességről. A ház
adómentességi törvényjavaslat harmincéves 
adómentességet biztosit azoknak az újonnan 
épülő házaknak, amelyek legkésőbb 19.10 
november elsejéig beköltözhelők. Ez az 
adómentesség a főváros egész területére vo
natkozik. Ugyanebben a javaslatban a pénz
ügyminiszter a vidéki városok és községek 
számára is biztosítani fogja a <10 éves ház
adómentességet. Alkalmunk volt Ci.öi a 
kérdésről beszélni Ripka Ferenc főpolgár
mesterrel, akitől megkérdeztük, hogy milyen 
hatást vár a házadómentességi javaslat tör
vényerőre emelkedésétől.

RIPKA FERENC főpolgármester 

a kővetkezőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— A pénzügyminiszter ur, aki nagy meg
értéssel fogadta a fővárosi pártok vezetőinek 
elterjesztéseit, nagyarányú adókedvezményt 
biztosit az újonnan épülő fővárosi házak 
számára, amidőn harmincéves adómentessé
get iktata törvénybe. Én

ettől a nagyarányú adókedvezménytől 
nagyarányú építkezési mozgalom megin

dulását várom a tavasszal.

Nemcsak az adómentesség széles terjedelme 
mtatt remélem ezt, hanem amiatt is, hogy ez 
az adókedvezmény lényegesen eltér nz eddig 
érvényben volt adómentességtől. Az eddigi 
házadómentesség ugyanis csak azokra n há
zakra vonatkozott, amelyek négyszer annyi 
légürméter beépítését jelentelték, mini 
amennyi légürmétcrt a lebontott régi ház 
tartalmazott. Ez a megszorítás csaknem Ulti 
zóriussá tette az adókedvezmény hatá át 
Most, hogy ez a korlátozás megszűnik, meg
van az ösztönzés arra, hogy a főváros belső

FRIEDRICH ISTVÁN
akii ebben az ügyben szintén megkérdeztünk, 
a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Arról szó sem lehet, hogy Károlyi József 
gróf az összes legitimisták álláspontját fejtette 
ki.

Nem hiszem, hogy a legitimisták arra ez 
álláspontra helyezkednének, amelyet Ká

rolyi József gróf juttatott kifejezésre.
Én azonban Károlyi József gróf újabb nyilat
kozata után azt mondom: ne vitatkozzunk azon, 
hogy ki a legitimista és ki a szabad király
választó. Elsősorban azzal a kérdéssel törőd
jünk. miként tudnánk a revízió kérdésének reál
politikai területén egységes gondolatban talál
kozni. Kerüljünk cl minden olyasmit, ami el
választ bennünket. Én mindenesetre örülök, 
hogy Károlyi József gróf mai nyilatkozatában 

területe újjáépüljön. A tárgyalások megin
dulásakor két elv küzdött egymással. Az 
egyik elvet a pénzügyminiszter ur képviselte, 
amidőn városszabályozási és városfejlesztési 
érdekekből csak a főváros egyes területré 
izeire akart házadómentességet adni. Ugyan 
ezt az álláspontot képviselte a főváros ta 
nácsa ia.

■ közgyűlés azonban generális házanó- 
ment ességet kívánt.

A pénzügyminiszter ur az ankéten meghall
gatta nz összes előterjesztéseket és az álta
lános házadómentesség mellett döntött. Az 
adómentességet megkapják az üres telken 
épült házak, ha 1910 november elsejéig a la 
kók oda beköltözhetnek, a régi házak lebon 
tása után az azok helyén épülő uj házakra 
vonatkozóan a létesítendő törvény 19.11 má 
jus elsejéig biztosítja az adókedvezményt

Március 24-én ítél a bíróság 
a Blumenstein féle kötvény-ügyben

A távollevők ellen in contumatiam hoznak ítéletet
A Blumenstein József és társai ellen indí

tott kötvényhamisitási bűnügy legutolsó 
tárgyalásán a magyar kincstár ügyvédje 
mondotta el vádbeszédét, A legközelebbi tár
gyalás csütörtökön, tizennyolcadikén lesz, 
amikor a többi perbeszédeket mondják el. 
Több tárgyalást már nem tartanak és a fran 
cia bíróság

a Chambre de Corrcctlonel március hó 
:4-én hirdet! U Ítéletét, 

kifejezésre juttatta art az álláspontját, amely 
szerint minden magyar ember a revíziót sür
geti. így tehát Károlyi József gróf is elérkezik 
oda, ahol mindannyiunknak általiunk kell, ha 
a revízió kérdése kerül szóba.

A kormánypárt tehát külön pártértekea- 
leten foglalkozik Károlyi József gróf táma
dásával.

A párlértekezlctcn felszólal Erdélyi Alá- I 
dár is, aki szigorú megtorlást követel 

Károlyi József gróffal szemben.
Egyelőre természetesen még nem alakult ki 
semmiféle álláspont arra vonatkozóan, hogy 
milyen formában követeljenek elégtételt Ká
rolyi József gróftól, annyi bizonyos azon
ban, hogy a kormánypárt csütörtöki érte
kezlete rendkívül viharos lefolyású lesz.

Szóvátettük a főpolgármester előtt az 
Erzsébet-sugárut létesítésének ügyét is 
Ripka főpolgármcser erre vonatkozóan a 
kővetkezőket mondotta a Hétfői Napló mun
katársának :

— Az Erzsébet-sugárut utvona’ának vég
lege megállapítása most fog megtörténni. A 
közmunkatanács felhívta a székesfővárost, 
hogy legkésőbb április hó végéig közölje kí
vánságait. Ha a főváros eddig a terminusig 
elmulasztaná közölni az Erzsébet-sugárut út
vonalának megállapítását illetően a maga 
kívánságait, akkor a közmunkatanács, mely
nek a hatáskörébe tartozik ennek a város
rendezési problémának megállapítása, maga 
fogja az útvonal it megállapítani. Az útvo
nalra vonatkozóan már csak azért sem te
hetek közléseket, mert hiszen az időelőtti ki
jelentésekkel spekulációra adnék lehetősé
get.

A vádlottak közül többen nem jelentek meg 
a tárgyalásokon, néhányan pedig szökésben 
vannak.

Három budapesti lakna

is szerepel a meg ncin jelentek között. Ezek 
fölött, éppen ugy, mini a szökésben lévők 
fölött,

In eontomatiam

hoz ítéletet a francia bíróság, J
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Letartóztatták 
a Buda pest vidéki Takarék
pénztár vezérigazgatóját, 

aki 16 ezer pengőért eladta egy vállalat 
másfélmílliárd értékű részvénypakettjét

* Vasárnap délelőtt helyezték vizsgálati fog 
ségba Stefan Ödönt, a Budapestvidéki Ta
karékpénztár vezérigazgatóját, akit a buda
pesti rendőrség megkeresésére a csehszlo
vák rendőrhatóság néhány nappal ezelőtt 
fartózlntott le Kassán

Mull év december elején a Frisch Árlhur 
FOszerkereskedelmi rt tulajdonosa megálla 
podotl Stcfan Ödönnel, hogy cége beleolvad 
» Rádnv utcában lévő Budapestvidéki Taka
rékpénztár Részvénytársaságba. Frisch Ar 
thurrnl, a rég főnőkével történt megállapo
dás értelmében a bank december 31-én 
nyolcvanezer, 1929 január 8-án és 15-én pe
dig husz-hatzezer pengőt tartozott volna le
fizetni a részvénytársaságnak, melynek elle
nében a Budapestvidéki Takarékpénztár tu
lajdonúba rnegy át a ffiszerkereskcdelmi 
vállalat részvénypakettje. A tárgyalások so
rán Stefan Ödön állandóan azt hangoztatta, 
Frisch előtt, hogy Sashalmon földje és vil
lája. Fehérmegyében pedig egy neigyklterje- 
désű földbirtoka van. Frisch tehát teljes ga
ranciát Intntl Sfefanban. akivel a megálla
podást a mull év december közepén meg is 
kötötték és akkor

Stefan Ödön átvette a Ffitterkcrcake- 
delml rt. részvénypnkelíjét, melyet 
nyomban érfékeaitett tizenhatezer pen

gőért.
December végén volt a nyolcvanezer pengő 

Mzetésénck «z esedékessége és amikor

Frisch Arthur megjelent Ste/an Ödön laká 
sán, a vezérigazgató azt az üzenetet hagyta 
hátra, hogy várion rá. mert rövid idő múlva 
visszatér. A cég igazgatója az egész napot, a 
Szilveszter-éjszakát, egészen az újév napjáig. 
Stcfan Ödön lakásán töltötte, de a vezér
igazgató nem jelentkezett és miután néhány 
napig nem adott élet jelt magáról, a károsult 
Frisch Arthur — aki időközben értesült ar
ról, hogy vállalatának részvénypakettjét 
Stcfan értéken alul eladta — Altorjay Sán
dor dr. ügyvéd utján csa’ás címén bűnvádi 
feljelentést tett a Budapestvidékt Takarék
pénztár vezérigazgatója ellen. A nyomozást 
a rendőrség megindította és ekkor megálla 
pitotlák, hogy

a vezérigazgató többrendbeli oklratha- 
ni Isi fást Is követett cl.

mert az összes telekkönyvi kivonatok, ame
lyekkel a fehérmegyei és sashalmi földbir
tokok tulajdonjogát igazolta Frisch előtt 
mind hamisítványok voltak. A detektívek 
csakhamar megállapították, hogy Stefan 
Ödön előre beszerzett

hamis útlevéllel külföldre szökött 
cs ekkor Nagy Pál dr. vizsgálóbíró elfogató 
parancsot bocsátott ki a szökésben lévő ve
zérigazgató ellen, aki! most sikerült a kassai 
rendőrségnek letartóztatni s a megindított 
kiadatási eljárás során a magyar hatóság
nak kiszolgáltatni. 

Titokzatos csontvázak egy 
Lónyay-utcai pincében

r A Lónyav ulca 15. számú ház pincéjében 
t« befagyott virverctókcsövek javításán dob 
gozó munkások két nappal ezelőtt ásás 
közben harminc centlmólcrnyi mélységben 
egy emberi koponyára akadtak. A kiszállt 
rendőri bizottság megállapítása szerint a ko
ponya. amelynek oldalán üté.'lÖl származó 
hatalmas lyuk tátongott, mintegy harminc 
évvel ezelőtt kerülhetett a földbe. A koponyái 
az antropológiai intézetbe szállították es 
megindították a vizsgálntot annnk mogállapi- 
tására. hogy milyen körülmények körött ke
rült a különös lelet a Lónyny-utcai ház pin
céjébe.

Vasárnap azután újabb fordulat köveiké 
réti be. A szerelő munkások tovább dolgoz
tak és munkakörben

hmét egy emberi esontvúrra akadlak.

\ főkapitányságról rendőri bizottság ment a 
házba és megvizsgálta a csontvázat, amely
ről megállapították, hogy körülbelül tizenöl 
évvel ezelőtt ásták el. A rendőrség intézke
désére most már

tovább áslak
és a pincének egv másik részében újabb em
beri csontok kerültek elő a földből. Az első 
feltevés az volt, hogy ezen a helyen régebben 
temető volt. Ezt azonban megcáfolni látszik 
az, hogy a csontvázak az eddigi megállapi- 
tások szerint még aránylag kis idővel ezelőtt 
kerültek a földbe. Igy azután az a feltevés 
alakult ki. hogy esztendőkkel ezelőtt történt 

sorozatos bűncselekmények áldozatainak 
csontvázai kerültek elő.

A titokzatos leletek ügyében a rendőrség 
tovább folytatja a nyomozást.

Súlyos szerencsétlenséget oko
zott a befagyott vasúti sorompó

A lezufaanl sorompó összeroncsolía Verő Sándor 
mérnök arcál

Súlyos kimenetelű szerencsétlenség történt 
a rákoshrgyi országúton. Verő Sándor épí
tészmérnök Rákoshegy’ felé haladt a főváros 
irányából motorkerékpárjával, amelynek ol
dalkocsijában Jávor István nevű barátja ült. 
Mikor a Rákoshcgv előtti vasúti sorompóhoz 
érkeztek, abban a piilnnntban a felhúzott 
sorompó hirtelen lecsapódott.

A lezuhanó rúd éppen Verő Sándor ar-

cát érte és állkapcsát Összeroncsolta.
Jávor, kinek csodálatosképpen semmi baja 
sem tetrént, segítségére sietett társának, a 
vérző embert átemelte az oldalkocsiba, majd 
megjavította a gépet, amelyet a lezuhanó 
sorompó szintén megrongált, beült a nyer
gébe és tovább indult a község felé, hogy Or
vost kerítsen. Alig haladlak azonban néhány 
sráz lépést, a megrongált gép kigyulladt és

H
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| az eszméletlenül fekvő, több sebből vérző 
Verő Sándor ruhája tüzet fogott.

Jávor megállította a gépet, felöltőjével elfoj
totta a lángokat és igy sikerült csak bősz- 
szas küszködés után a motorkerékpáron Rá
koshegy községbe jutni.

A községi orvos azután első segítségben 
részesítette Verőt, majd autón Budapestre 
hozták. Mint utóbb megállapították, a sze-

rencsétlenség ugy történt, hogy
a felhúzott sorompó vas alkatrésze! a fa- I 

gyás következtében elromlottak ’ 

és a rúd éppen abban a pillanatban zuhant 
le, mikor Verő motorkerékpárján alája ér
kezett. A mérnök most ügyvéd utján nagy 
összegű kártérítési pert indított az állam- 
vasút ellen, amely a sorompó kezeléséért fe
lelős.

Négy párbaj és tiz becsületsértési 
per a felborult tejesüveg miatt
Egy józsefvárosi ház lakóinak elkeseredett háborúskodása

Érdekes hátterű becsületsértési pör kerül a 
jövő héten a járásbíróság elé. A pör tulajdon
képpen csak mellékhajtása egy évek óta hú
zódó háborúskodásnak, amely egy józsefvárosi 
bérházban

bárom év óta dúl a ház lakói között.
A viszály, amelynek egyes fázisait eddig tíz 
l>ecsülctsértésí pör s négy párbaj jelzi, egy je
lentéktelen incidens miatt indult meg. A ház 
egyik lakója Ferenci Elemér magánhivatalnok 
felesége három évvel ezclőlt tejesüveget telt ax 
ajtajú elé. A tejesüveg véletlenül felborult a 
folyosón és a tej a szomszéd lakás ajtaja elé 
folyt. Hámory Péter kereskedőnek a felesége, 
a szomszéd lakás tulajdonosa felelősségre vonta 
szomszédnőjét és az asszonyok vitájába be
avatkoztak a férjek is. A veszekedés tettleges- 
séggé fajult, a magánhivatalnok provokálta a 
kereskedőt, de mert ez nem állt ki párbajra,

egyszerre négy becsüleLsértési per Indult 
meg a felborult tejesüveg miatt

Ugy a férjek mint a feleségek kölcsönösen fel
jelentették egymást. A két házaspár vitájának 
természetesen számos szemtanúja volt a ház 
lakói között, akiket a perben álló fetek tanu
kép idéztettek meg a tárgyalásra. A tanuk nagy 
része a magánhivatalnok ellen vallott, mire ez a 
tárgyalás után, amelyen őt hitrom napi elzá
rásra, feleségét pedig pénzbüntetésre ítélték, 
felelősségre vonta a ház három lakóját: dr. 
Szunyogh Pál részvénytársasági igazgatót, Han- 
kag Tamás tisztviselőt és Tóth Gábor kereske
dőt. A felelősségre vonásnak

ismét egy becsüktscrtésl ügy és két párbaj 
lelt a következménye. Ferenci Elemér megve- 
rekcdelt Szunyogh Púi dr., igazgatóval és Han- 
kay Tamás tisztviselővel, Tóth Gábor keres
kedő pedig feltűnően durva becsület sértés és 
rágalmazás miatt pert indított Ferenci ellen 
Néhány héttel az izgalmas jelenetek után is
mét kínos incidens történt a józsefvárosi ház
ban. Tóth Gábor felesége ugyanis megtámadta 
a lépcsöházban Ferenci Elemér feleségét és a 
férjét ért inzultus miatt

tettleg inzultálta az asszonyt.
Ennek természetesen Ismét

újabb hocsületsértési per 
lett a kövekezménye, amelyet Tóth Gáborné 
indított ellenfele ellen, aki viszont könnyű 
testisértés cs becsületsértés címén jelentette fel 
Tóth Gábornét.

Lassanként a bárnak majdnem valamennyi 
fakója beleavatkozott a háborúskodásba, amely 
annyira elfajult, hogy a ház folyosóin és lép- 
csőházában, de az utcán is egymást követték 
az incidensek és verekedések a ház lakói kö
zölt. A férfiak közül többen már csak bottal és 
boxcrrcl felfegyverkezve mertek kimenni laká
sukból, mivel minden pillanatban tarthattak 
harcias szomszédaik támadásától. Hónapokon 
at élt ebben az izgalmus atmoszférában a jó
zsefvárosi bóz és közben sorra tartották meg 
a becsüleLsértési perek tárgyalásait. A tárgya
lások csak még újabb okot szolgáltattak az el
lentétek szitására és igy a hét becsületsértési 
pert rövidesen

még két újabb per megindulása követte.
Ebben a kél utóbbi portién a háznak már hat 
lakója volt sértett és vádlott és amikor a tár
gyaláson a biró aziránt érdeklődött, hogy tu
lajdonképpen miért tart közöttük az elkesere
dett. harc, egyikük sem tudott a kérdésre kieTé- 
gitó választ- adni.

Ezek a perek békésen is végződtek és hosszú 
időn ál nem zavarta meg újabb incidens a ház 
békéjét, amikor váratlanul

Ismét kínos esemény történt
Ferenci Elemér magánhJvatalnok és Szunyogh 
Pál igazgató provokáltatta a ház két lakóját 
akik róluk elítélően nyilatkoztak. A két újabb 
párbajban Szunyogh Pál súlyosan megsebesült. 
Es érdekes epilógusként a jövő héten ismét 
újabb pert fognak tárgyalni a büntető járásbí
róságon. amelynek sértettje megint csak Fe
renci Elemér magánhivatalnok felesége, vád
lottja pedig változatosság kedvéért a ház ház
mestere. Remélhetőleg ez lesz az utolsó per a 
józsefvárosi ház lakói között.

A Week-and népszerűsítése Magyarországon
A külföldi nyaralók miatt 30-40 millió pengővel passiv 

az idegenforgalmi mérlegünk
Nemcsak Budapesten, de a vidéken is, eddig 

csak az az asszony számított az irigyeltek közé, 
aki már márciustól kezdve bújta a külföldi 
prospektusokat és akiről irigykedve súgták a 
barátnői: .Ja. a Fiiig, az teheti! Tavaly Ischlbcn 
járt, de ezidén már Trouville-ba készül" ...! 
Tudod, Édesem, akinek . . ." és következett a. 
a barátnői észrevételek hosszú sora, amelyekből 
minden epésség ellenére is kirítt bizony az 
irigység.

Nincsen nehezebb dolog a világon, mint a hiú
ság ellen küzdeni. Az évközben gyakran életü
ket is csak alig tengető családok nyári hiúság- 
fürdőzése ellen, mégis fel kell venni a harcot, 
mert ért a külföldjárást ma már nemcsak az 
egyes háztartások budgetje, hanem az ország 
fizetési mérlege is mind veszedelmesebb módon 
kezdi megérezni.

Csak hozzávetőleges adatokra támaszkodha
tunk e téren. A statisztika mégis megállapított 
mór annyit, hogy

Idegenforgalmi mérlegünk cea 30—40 mil
liós passzivitását elsősorban a túlzottan dl- 
sutba jött, tömeges külföldi nyaralásoknak 

köszönhetjük.
A probléma súlyosságára jellemző, hogyA probléma súlyosságára jellemző. hogy e 

kérdés az utóbbi időben már több Ízben foglal
koztatta a hatóságokat és hogy legutóbb mór 
nz cgvik miniszter is latba vetette minden befo
lyását. hogy a belföldi és külföldi tőkék foko
zottabb mértékben karolják fel a hazai fürdő
telepek kellő kiépítését. Bizonyos, hogy a tö
meges külföldjárás végleges leépítésének ez az 
egyetlen végső megoldása. Külföldi példák (Hon
ban azt mutatlak, hogy a nagy cél teljes elérése 
előtt, kisebb és egyszerűbb eszközökkel is lehet 
a közönség hazai nyaralását elősegíteni. Külföl
dön céltudatos propagandát indítottak ugyanis 
a „VV’eeA and'“ népszerűsítésére, amellyel külö
nösen ott, ahol nagyobb álló- vagy folyóvíz,

A Pe ti Chevra Kadlsa
Izr. Szeutegylet március hó 11-én. hélfön dél
után 5 órakor a Dohány-utcai zsinagógában. 
Jom-kippur kolaun istentisztelettel kapcsolato
san

alapítás) ünnepélyt
Űrt. melyre tigj.lt emlőn megtiirjg.

illetve terjedelmesebb erdők terülnek el, vala
mely város közelében, ezerszám tartják vissza 
a családokat a külföldi nyaralóhelyek felkere
sésétől. Wien környékén ma már

köze! 10.000 Weck-and-ház
szegélyezi a Duna partjait és népesíti be a Wie
ner Wald alkalmas tisztásait. Berlinből szombat 
déltől kezdve

több mint 300 különvonjl
szállítja ki a Week-andezÖkct a' környékre. 
Közel 300.000 ember megy tehát csak vasúton 
ki szombatonként a környékre.

Párh környékére nyáron vasárnap este 
nem lehet autón kimenni,

mert a hazatérő Weck-andczők végenélküli 
autótábora egész széliében elfoglalja az út
testet.

A Weck-andezést tehát nem nehéz népszerű
síteni, különösen akkor, ha hegymászással, vagy 
éppen vizisporllal kapcsoljuk ezt össze. A kül
földi statisztikákból emellett még az is kitűnik, 
hogy a Week-andező közönség magas százaléka 
egy-két kirándulásokkal töltött év után, többe 
kevésbbi

állandó jellegű nyaralótelepeket létesít ma
gának.

Itt helyezi el a nyáron is dolgozó családfő 
egész családját, amely viszont második ottho
nára találva, végleg elejti a külföldi nyaralás 
tervét.

A Wer.k-andczés ezen nagy gazdasági jelentő
ségét csak kevesen méltatják még nálunk. A 
hatóságok szerelik a kérdést pusztán higiéniai 
és rendészeti szempontból kezelni.

A magyar Week-andnek jelentős lendületet 
a Budapesti Vásár fog ezidén adni.

A vásár „Week-and csoportja*'  ugyanis először 
fogja nálunk bemutatni, melyek azok az olcsó, 
könnyen szállítható és lebontható felszerelések, 
amelyek a külföldön most már évek óta segí
tették elő a Week-and-telepek kiépülését, és be 
fogja mutatni egyben mindazokat ar olcsó csó
nakokat, összerakható különböző sporteszközö
ket és egyéb használati tárgyakat is, amelyek 
mindenki részére könnyen hozzáférhető élve
zetté teszik a nyári szabad napoknak u város 
környékén való sportszerű és egészséges eltölté
sét. Külön szenzációi ezen csoportnak a kül
földről érkező, összerakható és egészen olcsó 
apró Week-and házak lesznek.

ÁRVERÉSRŐL:
KAvóhAzl. vendéglői be-en1ez«Mk, nsvtalok. aiékek, 
fö>spp*rAt<  k. mán-Anyiv'ztatok, n kkelál
Qzle’i berendezések nagyon olceou. ROSENFF.LD, 
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meghalt Csizmadia Sándor, 
a fSldmunkasmozgaimak egykori uezére. 
aki Önkéntes szamuzetesnen Élte uloisö 

napjait maiyassoidfin
ÖJyennvoícaölk szQietesnaütan halt meg 

a tommunuassag egykori megszervezőié
r Csizmadia Sándor szocialista iró és költő, 
Volt államtitkár, tegnap este 58 éves korában 
jnátyásfóldi lakásán meghalt.

Halálával érdekes és változatos pályafutás 
ért véget. Földhözragadt, szegény paraszt
szülök gyermeke volt. Orosházán született, 
iskolába nem járt, mert kora gyermekségé
től nehéz munkában élt. Nyári cseléd volt, 
majd később béres lett egy tanyán. Tizen
kilenc esztendős korában

beállt katonának.
’A katonáéknál tanították meg Írni, olvasni 
és káplár lett belőle. Századával annakide
jén kivezényelték a hódmezővásárhelyi 
sztrájkoló földművesek leverésére. A fiatal 
káplár ekkor hallott először a szocializmus 
eszméjéről, amely teljesen hatása alá kerí
tette. Mikor kiszolgálta katonaéveit, meg
nősült és részes

aratómunkás lett
Orosháza vidékén. Ekkor kezdett a szocia
lizmus kérdéseivel szakszerűen is foglal
kozni. Beiratkozott az orosházai népegy
letbe, sokat olvasgatott és tanult. Saját szor
galmából megtanult németül, franciául, ola
szul és angolul. Irogatni kezdett és be
küldte néhány cikkét és versét a Népszavá
nak.

Később feljött Budapestre, de a pártélet
ben még nem vett tevékeny részt. A szocia
listák pártlapját akkor kézigépen nyomták 
a Gutenberg-nyomdában.

Csizmadia Sándorból kerékhajtó nyom
dai napszámos lett, de szabad óráiban 

tovább tanult és irt.
Később a Földművelő cimü szocialista párt
laphoz került. Cikkei miatt akkoriban izga
tás miatt többször elitélték, majd pedig ki
tiltották a főváros területéről és Orosházára 
toloncolták. 1900-ban Kispestre költözött, 
hogy közel legyen Budapesthez és érint- 
kezhessék a szociáldemokratapárttal. Mikor 
visszavonták a kitiltó rendeletet, Budapestre 
jött és megalapította a Magyarországi Föld
művesek Szövetségét a szociáldemokrata
párton belül. Közben több verskötete je

Lehetséges, hogy néhány nap 
múlva nálunk is nyári hőség 

váltja fel a téli időjárást
rÁ rendkívüli időjárás, amely immár he

tek óta tart, mint a Meteorológiai Intézet 
velünk közli, ugylátszik tovább folytatódik. 
A Meteorológiai Intézet szerint a vasárnapi 
kellemetlen hideg, csípős szél megszűnésére 
és az időjárás enyhülésére van kilátás. Min
den bizonnyal a közeli napokban a szokott 
normális télvégi kiima fog uralkodni az or
szágban, könnyen lehetséges azonban, hogy 
az az Atlanti Óceánról Nyugateurópába tó
duló meleg levegő, amely Parisban abnor- 
mis. 29 fokos meleget idézett elő, hozzánk 
is eljut s

egy darabig, esetleg csak cgy-két napon 
át nálunk is nyári meleg fog uralkodni.

Ha azonban a meleg légtömegek a hideg 
Jégrétegekkel a francia és a magyar terület 
közötti szakaszon megbirkóznának s a hi

Példátlanul érdekes orvosi felfe
dezés egy rejtélyes körülmények 
közt elhunyt kisfiú holttestének 

exhumálás ánál
Példátlanul érdekes orvosi felfedezést 

szolgáltatott a napokban egy exhumálás, 
amely a szentesi református temetőben 
folyt le.

Hasonló esetről eddig az orvostudo
mány, vagy a botanika tudománya alig

ha szerzett tudomást.
rAz ügy előzményei cs részletei a követke
zők: ________________  

Josephine Baker
esték1 A legmagasabb .jegyár 4 

pengő (szombat kivételével)

Automata 217-97.

jnoulinRciigebans

lent meg és regényeket irt.
Az októberi forradalom alatt földmivelés- 

ügyi államtitkár lett. A kommünben fóld- 
mivelésűgyi népbiztosnak nevezték ki Ham
burger Józseffel együtt. Csizmadia Sándor, 
aki még a szociáldemokrata-pártban is a 
jobboldali felfogást képviselte, összeütkö
zésbe került a túlzó kommunistákkal, mire 
elcsapták a népbiztosi hivatalból. Bántani 
azonban nem merték, nehogy felizgassák a 
földműves-munkásságot, amely ugy sem 
szimpatizált a diktatúrával. Súlyosabb baja 
nem lett, de

Mátyásföldre internálták
ahol háza volt. A kommun bukása után 
megint szerkesztője lett a földművesek lap
jának. Az akkor megalakult kormány tár
gyalt vele, meg akarták nyerni a divatos 
szélső jobboldali eszmének, a tárgyalások 
azonban nem vezettek eredményre. Később 
megalapitotta az Igazság cimü napilapot, 
amely azonban csak pár hétig jelent meg. 
Mint az akkoriban alapított földműves- és 
munkáspárt egyik vezérét, nemzetgyűlési 
képviselővé választották. De nemsokára el
kedvetlenedve visszavonult és Mátyásföldön 
telepedett le. Elszegényedett, a házát is cl 
kellett adnia, szegényesen élt, lőkupeckedés- 
sel és borügynökösködéssel foglalkozott.

Csizmadia Sándor óriási, robusztus 
alakja, klasszikusan szép, okos magyar pa 
rasztfeje eltűnt a politikai pártok helyisé
geiből és az egykor dédelgetett paraszt
vezér

önkéntes száműzetésben
élte le napjait Mátyásföldön. Most vasárnap 
lelt volna 58-ik születésnapja. Néhány hó
nap óta betegeskedett és szombaton, ötven- 
nyolcadik születésnapjának előestéjén meg
halt a földművcsmozgalom egykor népszerű 
vezére.

Hétfőn délután három órakor temetik 
Mályásföldön. Búza Barna dr. nyugalmazott 
földmivelésügyi miniszter és a régi földmű
ves szövetség nevében pedig Czikora János 
tartanak búcsúbeszédet sírjánál.

deg levegő elnyomná a meleg levegőt, ugy 
Magyarország fölé nem juthatna cl a télidő
ben szokatlan hőség. A meleg és hideg le
vegő mérkőzése minden körülmények kö
zött nyolc-tiz napon belül le fog folyni s ak
kor lesz csak ismét egyenletes az európai 
cs a magyar kiima is

Ilyen körülmények között

nálunk egyelőre árvízveszélytől tartani 
nem kell;

az árvízveszély lehetősége az időjárás to
vábbi alakulásától függ.

A Meteorológiai Intézet egyébként vasár
nap az időjárásról a következő prognózist 
tette közzé:

— Jobbára derült idő várható, gyenge éj
jeli fagygyal, később hőemelkedés való
színű.

Körülbelül két hete Szentesen elhunyt 
hagy László 3 esztendős kisfiú, özvegy 
Nagy Jánosné kereskedő gyermeke. A 
gyermek halála után a városban különböző 
fantasztikus híresztelés kelt szárnyra a ha
lálesettel kapcsolatban. Arról beszéltek, 
hogy a kisfiú

súlyos marólugmérgezést szenvedett 

édesanyja gondatlansága miatt. Rövidesen 
a rendőrség is nyomozást indított. Beidézték 
a szentesi kapitányságra az anyát, aki el
mondotta, hogy

kanyaróbetegség tünetet között halt meg 
a flu.

Az anya vallomását nem fogadták cl a rend 
őrségen és gondatlanságból okozott ember 
öles címén megindították ellene az eljárást. 
A vizsgálóbíró azután

elrendelte Nagy László holttestének ex
humálását és felboncolását.

A szentesi református temetőben két nappal

ezelőtt történt meg az exhumálás. A szen
tesi tisztiorvos az exhumálás után felbon
colta a gyermek holttestét és a következő 
megállapítást tette: a gyermek étkezés köz
ben egy babszemet nyelt le

A babszem betapadt a szervezetébe, be- 
tokosodott és kicsirázolt. A csírázó bab
szem, a szószoros értelmében, a gyer

meke'. megfojtotta,
aki már nyelni sem tudott a halál bekövet

Hamis bélyegeket hozott 
forgalomba egy trafikos

A legutóbbi nanokban több feljelentés ér
kezett a főkapitányságra, amelyek arról szá
moltak be, hegy egyes közhivatalokba be
adott hivató' s oki lányokon olyan bélyegek 
szerepelnek,amelyeket egyszer már felhasz
náltak és

a felülbélyegzéseket vegyi ut« Iá’ II- 
totlák el.

Legfeltűnőbb volt az, hogy a -pitong- 
ságra is érkeztek ilyen hamis bélyeggel el
látott okiratai és ebből a rendőrség arra 
következtet, hogy csakis a környékbeli do 
hánytőzsdék egyil ébő’ származhatnak a ha
mis bélyegek. A delek ti ek sorba járták a 
környékbeli dohány-tőzsdék t. Ennek során 
a közvetlenül a főkapitányság épülete mel

Március 30-ig tart a

aagy ledvezniéByes husvéll vásár

’i s. üvelkcz •! újonnan átszervezett ruházati áruházaiban az összes ruházati cikkek jó 
minőségben. ^szolidabb árakon kerülnek eladásra. A vásár tartama alatt forgalomba 

1. . :IG, meglepően olcsó

la ninő ^ü, hibátlan női selyem- 
: idrág, i legszebb színekben . .

S. :ycmhar;snya, nehéz minőségben, 
csekély gyári hibával ....

• a minőségű selyemszövet, a legizlé- 
scscbb mintákban ............................

A Goldbcrger cég világhírű Pariset- 
teje. többszáz gyönyörű mintában 

Mintás fotilard, kiváló jó minőségű, a 
legizlésesebb mintákban......................

Pamut delnine, elsőrendű, tarlós mi
nőségű, hibamentes áru, amíg n 
készlet tart .................................

Ágynemű kanavász, kizárólag finom 
mintákban, színtartó ......................

140 cm széles, eredeti angol gyapjú 
nőiszövet, amíg a készlet tart

Női tavaszi kabát, 1929-es modell, vé
gig bélelve a legizlésesebb kivitel
ben és divatszinckben

Végigbélelt, eredeti angol szövetből 
készült női átmeneti kabát, amig 
a készlet tart ... ...

Eredeti angol férfi felöltő, rövid és 
hosszú, végig bélelve, garantáltan 
elsőrendű minőség, amig a kész
let tart . . ......................... .

áruk
Pengd

3.40

2.80

3.90

3.90

0.78

1.20

4.80

29.--

32. -

65.-

Férfi, női és gyermekcipők szenzációs olcsó ................ ................................
szitásét a Szabómesterek Országos Szövetségével történt megállapodás alapján a követ
kező árakon vállaljuk: I. kategória 88— pengő. II. kategória 72.— pengő, III. kategória 

60— pengő.

Selyem, vászon, szövet stb. maiadókok a vásár tartama alatt 
59 60 ,-os engedménnyel kerülnek forgalomba. 

Felkarjuk tagjainkat és vásárlóközönségünket, hogy Áru
házainkat vásárlási kényszer nélkül feltétlenül tekintsék meg!

Köztisztviselőknek és a Honvéd Nyugdíj Járulékalap tagjainak fi havi részletfizetéses 
kedvezményi nvujlunk Vásárlásnál kérjük a vasúti arcképes igazolvány felmutatását*  

mi—■ I ■!!■■■«■III mi-»■■■! IIWK-VW ■«

kezése előtt.
A tisztiorvos megállapítása után a rend

őrség

az anya ellen megszüntette az eljárást.

Szentesen és egész Csongrádmegyében nagyi 
feltűnést keltett ez az orvosi megállapítás s 
napok óta egyébről sem beszélnek, mint a 
szerencsétlen sorsú Nagy László furcsa ha. 
táláról.

letti Akadó?' .-utca 1. számú házban levő 
dohánytőz ben is átvizsgálták a bélyeg
kés letet és igy megállapították, hogy

a bélyegek nagyrésze hamis.
A dohárytőzsdés öccsét, Lötvinger Alfrédot 
nyomban előállították a rendőrségre, aki el
mondotta, hogy egy nyomoráról panaszkodó 
és cl.cző ismeretlen fiatalembertől vette meg 
a bélyeget.

\ főkapitányságon nem adtak hitelt Ló- 
vinger Alfréd előadásának, mert az okmány
bélyegek olyan állapotban voltak, hogy az 
első pillanatban meg lehet állapítani hamis 
voltukat. A traílkos öccsét vasárnap délelőtt 
a rendőrségen

előzetes letartóztatásba helyezték

közül a következőket emeljük ki:

A

27.—

3A0

Pengő
Sikerült nagymennyiségű női és férfi

szövetet az egyik legelőkelőbb 
gyárban beszereznünk oly előnyö
sen, hogy azokat eredeti gyári áron 
hozhatjuk forgalomba. Egység
árak: .... 6.50, 8.80, 10.— és 15.- 
világhirü „Jta“ kalapokból nagyobb 
mennyiség leszállítását biztosítot
tuk Ennélfogva a legdivatosabb 
és legizlésesebb ..Jta" kalapok ta
vaszi divatszinckben 34.— pengő 
helyett csak............................................

ChifTon-ing, visszahajtott kézelővel, 
gallér nélkül, amig a készlet tart .

Zcílr-ing, komplett méretben. Ízléses 
mintákban, két gallérral páratlanul 
olcsó árban............................................

Eredeti angol puplin-ing, a IcgszebD 
mintákban ...

la amcrica-amcrica fonálból készí
tett elsőrendű minőségű pamutvá
szon. teljes garancia mellett . . .

la america-america fonálból készí
tett chiíTon, garantáltan kiváló 
minőségben ............................

'Nyakkendők. Ízléses, szép mintákban 
Férfi-zokni, divatszinckben, megbíz

ható minőség............................................

áron, minden kivitelben? Férfl-öltőnvök

12.—

1.50

0.42

ké-
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Vasárnap letartöztottAK a mezőtúri 
gyilkosság három tettesét

Békéacsba, március 10.
Mezőturolt néhány nappal ezelőtt Toldi 

István házában meggyilkolták Budnyai Ja
nóit. A meggyilkolást követó napon jelent
kezeti Toldi István tizennégyeves leánya a 
csendőrségen s azt vallotta, hogy ő ölte meg 
Budnyait. A leány vasárnap a vizsgálóbíró 
elölt visszavonta vallomását és bevallotta, 
hogy

Budnyai Jánost nem fl, hanem édesapja, 
Toldi István és felesége, valamint ti-

zenhétéves fivére, Toldi Endre gyilkol
ták meg.

A gyilkosság után szülei ráparancsoltak, hogy 
ö, kiskorú élvén, vállalja magára a gyilkos
ságot. mert ő nem fog büntetésbe részesülni. 
A vizsgálóbíró intézkedésére

vasárnap délben előállították és letartóz
tatták a gyilkosság bárom igazi tettesét,

Toldi Istvánt és feleségét éa a tizenhétéves 
Toldi Gábort.

lenség után bizottság jelent meg a beszakadt 
úttestnél és a bizottság megállapította, hogy 
az ut építésénél

vétkes mulasztások történtek.
A lefektetett gránilkock&k alatt 

mindössze 10—12 centiméter vastagságú 
földréteget találtak,

mely alatt széles csatcma húzódik. Csupán vé

letlen szerencse, hogy még eddig és a bekövet
kezettnél sokkal súlyosabb szerencsétlenség nem 
történt a Szondy-utcában. Az utcabeomlás ügyé
ben szigorú vizsgálat indult, hogy kit terhel a 
felelősség Hétfőn délelőtt nemcsak ezt az 
utcaszakaszt, hanem az egész Szondy-utcát 
mérnökök vizsgálják felül és amennyiben a 
szükség megkívánja, az egész utcát elzárják < 
forgalom elől.

NÉGER-MAGYAR HÁZASSÁG

KÖZGAZDASÁG

A Pénzintézeti Központ 15 
magánbankháznál folytat reví
ziót a külföldi hitelek ügyében

BUDAPESTEN
Lovag Greiner Ede leánya: Edit vasárnap házasságot 

kötött Budapesten egy néger földbirtokossal
nem mindennapi szerelmi regény feje

ződön be happy enddcl és a boldogító igen 
mindkét fél részéről való kinyilatkoztatásával 
Vasárnap délben nz anyakönyvvezető előtt. A 
regény két bőse közül az egyik,

a nő: egy budapesti urilány, a pesti társa
ságok ismert ég közkedveltségben álló 

nlukja: Greiner Edit
néhai lovag Greiner Ede nyugalmazott minisz
teri tanácsos huszonhárom esztendős leánya. A 
bizsT szerelmi regény másik hőse pedig, a 
férfi; John S. Schuttlehand amerikai földbirto
kot, akt - néger, A házasság megkötése utón 
a fiatal pár egyenesen a pályaudvarra hajtatott 
és e percben mar utón vannak az Északomért- 
kát Egyesült Államok felé, ahol az újdonsült 
férjnek nngykitorjcdésü birtokai vannak.

A történet előzményei két évvel ezelőttre 
nyúlnak vissza, amikor a szép pesti urilány a 
gimnáziumi érettségi letétele ulán Párizsba 
ment, hogy olt folytassa tanulmányait a Sor- 
bonneon. A nyugalmazott mlniszteritanácsos 
feltűnőm csinos leánya csakhamar szorgalmas 
tanulója is lett a párizsi főiskolának, almi

■ sors összehozta őt u dúsgazdag Hutai né
ger földbirtokossal: John S. Schultlehandul. 

Párizsban nem számíthat már exotikumnak a 
szincsbőrü idegen, igy hál nem volt semmi fel
tűnő abban, hogy a fiatal magyar urilány so
kat mutatkozott együtt a fekete földbirtokos
sal. Együtt látogatták a könyvtárakat, a mú
zeumokat és természetesen a nagy barátságnak
— szerelem lelt a vége. Es igy történt azután, 
hogy Mr. Schuttlehand egy szép napon megje
leni Greiner Edilh édesanyjánál és annak 
rendje és módja szerint, — cilinderrel és vi
rágcsokorral a kézben —

megkérte a leánya kezét.
Ugyanakkor azt is elmondotta, hogy nekik az 
északamerikai Minesotta államban nagy ki te r- 
fedésü földbirtokaik vannak, amelyeknek jöve
delméből főúri életmódot tud biztosiinni fele
sége .számóra. Es azt is elmondotta, hogy csa
ládja évszázadok óla katholikus és már nagy
apja is kulltirúlf, egyelőmet végzett polgár volt.

Mr. Schuttlehand mégis, mindezek ellenére,
— most már megírhatjuk, nem követünk cl 
indiszkréciói, hiszen minden jóra fordult — 
kosarat kapott. A család egyrészt megijedt a 
szokatlan arebörü és nemzetiségű vőlegény- 
jelölttől, másrészt pedig sehogysem tudtak be
lenyugodni abba, hogy Greiner Edlth messzire 
szakadjon el tőlük és kövesse leendő férjét 
Amerikába. Már pedig ez elengedhetetlen fel
tétele volt a fiatalembernek, mert a roppant ki
terjedésű gazdaság vezetése feltétlenül megkí
vánja a személyes jelenlétét.

Kezdetben a fiatal pesti urilány is úgy látta, 
hogy a családnak van igaza és bár nagy szint- 
pói iánál sokkal messzebb menő vonzalmat ér
zett a néger fiatalember iránt, belenyugodott 
abba, hogy édesanyja kívánságára azonnal sza
kítsák meg párizsi tartózkodásukat és hazatér
jenek. Greiner Edilh tényleg hnza is jött Bu
dapestre és igyekezett a Párizsban történteket 
minél hamarabb elfelejteni. Azonban ez nem 
ment sehogysem. Sőt,

mind sUrílbb lett a levélváltás a pesti url-

Iány és a Párizsban maradt férfi között.
Ezek a levelek azután tökéletesen meggyőzték 
a fiatal lányt arról, hogy neki mégis a férfi 
mellett van a helye és most már ő volt az, aki 
családja beleegyezését sürgette a házassághoz.

A családi beleegyezés azonban továbbra is 
csak késett. Itt következett azután be a már- 
már tragikusra váló csattanó. A fiatal lány úgy 
látta, hogy a sok lelki izgalom után pontot kell 
lennie a történet végére és már-már az életét 
áldozta fel szerelméért, azonban a gyorsan és 
Idejében érkezett orvosi segítség mcgmentclle.

A tanulságot az öngyilkossági kísérletből 
Greiner Edilh családja mégis levonta és végül 
is megadták beleegyezésüket a házasságba. Hu
szonnégy órával a feltűnően csinos pesti uri
lány eszméletre térítése utón már ment is a 
távirat a messze Párizsba, John S. Schuttle
hand címére, ezzel a lakonikus rövidségü tar
talommal:

„Jöjj! Edlth.*'
Természetes, hogy a hívó sürgöny megérke

zése után a boldog férfi, nyugatcurópai üzlet
emberek mintájára

azonnal repülőgépre ült, hogy Pestre sies
sen.

A nagy hideg és a borzalmas időjárás miatt a 
repülőgéppel azonban csak Bécsig tudott el
jutni, onnan nagy nehézségek árán autóval jött 
tovább Budapestre. Három napig tartott az ut 
a behavazott országutakon nagy üggyel bajjal 
a magyar fővárosba.

Vasárnap délben pedig megtartották nz es
küvőt

A vőlegény szülei mint ahogy azt Magyaror
szágra érkezett leveleikben Írták, a Mincapolis 
melletti Smithtomn városkában, amely a birto
kaik központjában fekszik,

pazar fényűzéssel már be Is rendezték ■ 
húzni, amely a fiatal párt várja

Szidom vizsgálat indul 
a Szondy ulcaS utíesí 

beszaKudás ügyében
Szombaton délután fél három órakor, mint 

Ismeretes, a Szondy -utca 98. számú ház előtt 
egy kélfogntu teherkocsi súlya alatt mintegy 
tlzmrlernyi körzetben beszakadt a: úttest és 
ennek következtében az egész útszakaszon 
valósággal megrepedt az utca. Szerencsére a kü
lönös balesetnek súlyosabb következménye nem 
volt és cmbcráldozalot nem követelt. A szeren
csétlenség megtörténte után azonnal intézkedés 
törlént, hogy n Szondy-ulcának ezt a részét

elzárják a forgalom így elsősorban a síi-*  
Inmos közlekedés elöl.

Ezen az útszakaszon keresztül megy ugyanis a 
10-c.s iá a 23-as villamoskocsi és félő volt, hogy 
üt áthaladó villamoskocsik súlya alatt n meg
repedt és beszakadt úttesten újabb szerencsét
lenség fog történni. Nem sokkal a szerencsét-

Férfi félcipő
fekete ang ol torma ........ ..

Férfi dlvatfélclpö
barna. garau'Alt la minőség............... . ..

FI ii barna Bcrg.stclgcr-clpő
la varrott, 30-39 Mámig ..........................

Leányka barna fUz.őselpő
?S - 80 szóimig................................................

Leányka barna lUzőselptf
81—3 > «zAmíg.......................................... .

Gyermek lakkclpők
tabér, aztlricc éa drappbetöttel, 18—22 azAtnlg ..

Gyermek lakkclpbk
tebftr, azttrke 6a drappbotéttol 23 - 85 számig -

18“
222i*o
14
16“
10“
14“

Nőt drapp trottőrclpő
szép ktvitef.. . ......................

Nő! drapp pdntosclpő
dlvatlorma, francia sarok .. ..

NŐI lakk pAntoscipő
varrott .... ..........................

NŐI lakk divatclpő
kivágott................................... .

NŐI erős trottőrclpő
barna _ ..........................  _

NŐI pántosolpő
gyík utánzat ............... „ .

. 17“

.. 18“
_ 19“
.22
.23“
.24“

Vidéki megrendeléseket utánvéttel pontosan szállítunk

Március 15-én,

pénteken
Csak egy napig!

Occnsíöuk:

Nappa bőrkesztyű
férfi éa női, olaflrangu ralnőaóg éa kivitel

4 többi magánbankbázak is kin utalást készítenek arról 
hogy mlképen használták fel a külföldi kölcsönelket

A Pénzintézeti Központ néhány nappal ez 
előtt tizenöt budapesti magánbankháznál el
rendelte a revíziót. A Pénzintézeti Központ 
revíziója

meglepetésszerűen érte a főváros bank*  
világát,

s ami ilyenkor már természetszerűen elő 
szokott fordulni, a tizenöt magánbankházzal 
kapcsolatban mindenféle hírek keltek 
szárnyra. Ezek a hirek érthetően nagyfokú 
idegességet keltettek azokban a körökben, 
amelyek közvetlenül vagy közvetve érintke
zésben állnak ezekkel a bankházakkal, hi
szen a tizenöt bankház között

több olyan előkelő bank cég is szerepel, 
amelyeknek komoly üzletviteléről gazdasági 
körökben a legteljesebb mértékben meg vol
tak győződve.

A Hétfői Napló munkatársa azt az érde
kes információt szerezte, hogy a Pénzintézeti 
Központ revízióját

a pénzügyminisztérium rendelte el 
abból a célból, hogy megállapítsák: ezek a 
bankcégek milyen célra fordították a külföldi 
bankházaktól és pénzintézetektől felvett köl- 
csőneikct. Csupán csak ez a háttere a reví
ziónak és igy nem felelnek meg a valóság
nak azok a hirek. amelyek a revízióval kap
csolatban felszínre kerültek. A revízió azért 
vált szükségessé, meri a pénzügyminiszté
rium ilyen módon kívánja ellenőrizni a ma
gyar bankházaknak külföldi pénzcsoportok

O A Tébc jubileuma. Tegnap tartotta 
meg jubiláris, tízéves közgyűlését a TÉBE. 
A teljes ülésen igen nagy számmal jelentek 
meg a fővárosi és vidéki pénzintézetek ve
zetői és ünnepelték Hegedűs Lórántot, aki 
elnöki megnyitót tartott. Az évi jelentés 
után dr. Jacobi Olivér foglalkozott a belső 
tőkeképződés problémájával.

O A Magyar Általános Takarék mérlege 
nagy fejlődésről számol bo és szembeötlően 
mutatja a zintézet mobilitásának erős javulá
sát. Az értékpapirállomány és a lombardadósok 
figyelembevételével a mobilitás 10G százalékra 
emelkedett. I)c ugyanez n fejlődés tapasztal
ható az intézet valamennyi üzletágában. A ki
mutatott tiszta nyereség az intézeti nyugdíj
pénztárnak körülbelül 140.000 pengővel való 
intern dotálása után 1,889.177.78 (tavaly 
1,184.298.09) P. Az igazgatóság az 1929 már
cius 14-íre egybehívandó rendes közgyűlésnek 
javasolni fogja, hogy nz 1928 évre osztalék
jogosult 210.000 darab 50 pengő névértékű rész
vény ulán 7 pengő = 14% osztalék (tavaly 
6.50 pengő = 13%) fizettessék.

O A Magyar-Olasz. Bank Rt igazgatósága 
megállapította az 1928 december 31-iki mérle
gét, amely az előző évvel összehasonlítva, a 
banküzletnck és a jelzálogos kölcsönüzletnek 
lényeges fejlődését tünteti fel. Az igazgatóság 
az 1929 március hó 20-ára egybehívandó ren
des közgyűlés elé űrt a javaslatot terjeszti, hogy 
a tiszta nyereségből — annak dacára, hogy a 
tökefeleniclés során befolyt Összeg csak az 
üzletév második negyedétől kezdve kamatozott 

változatlanul részvényenkint 5 pengő, 
vagyis a részvények névérléke után 10 százalék 
osztalék fizettessék.

O A Magyar Általános Ingatlanbank igaz
gatósága március 5-én tartotta mérlegülését. A 
tiszta nyereség nthozatlal kerek számokban 
1,447.000 pengő (tavaly 819.000 pengő). A nye
reségből 500.000 pengő tartalékalapba helyezte
tik (tavaly 100.000 pengő), osztalékra 840.000 
pengő javasoltnak, vagyis részvényenkint 14 
pengő (tavaly 10 pengő), 28%, jövö évre át
vitetik 70.000 pengő (tavaly 66.000 pengő), az 
igazgatóság jutaléka 35.749 pengő. A közgyű
lés március 21-én lesz. Az osztalék nz igazga
tóság javaslatainak elfogadása cselén március 
23-tól kezdve fog kifizettetni a bank pénztárá-

LEOOLCBOBPAP_
Alnptttatotl IBM

LBOJOBBPAP.
Kárpitosom, vas- 
és rézbutorgyára 

Szőnyeg, pokróc, raggöny, 4gy- éa asr, 
talleritök minden kivitelben kaphatók 

GICHNER JÁNOS 
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kal való kapcsolatait. Az elmúlt években 
ugyanis több bankház olyan kölcsönöket vett 
igénybe, amelyek külföldön a magyar pénz 
piac helyzetét a magyar gazdasági életre való 
tekintettel hátrányosnak tüntethetik fel. A 
pénzügyminisztérium most azt kivánja meg
állapítani, hogy melyek azok a bankházak, 
amelyek ilyen módon hozzájárultak ahhoz, 
hogy külföldi tőkecsoportok

súlyosabb feltételek mellett bocsátanak 
csak a magyar pénzpiac rendelkezésére 

hiteleket,
mint ahogy ezt a mi valóságos pénzügyi 
helyzetünk diktálná

Értesülésünk szerint azonban nemcsak 
ezeknél a bankházaknál, amelyeknél reví
ziót rendelt el a Pénzintézeti Központ, folyik 
a munka annak kimutatására, hogy hová 
fordították a külföldi kölcsönöket, hanem

a többi nagy bankcégek Is
pontos kimutatást készítenek a külföldi köl
csönök felhasználásáról. Mindenhol éjjel
nappal dolgoznak most a hivatalok a pontos 
statisztika összeállításán, hogy ezt azután 
a pénzügyminisztérium rendelkezésére bo
csássák.

A Hétfői Napló munkatársának informá
ciója szerint XVekerle Sándor pénzügyminisz
ter maga is át fogja nézni ezeket a kimuta
tásokat, mert a pénzügyminiszter a legköze
lebbi jövőben a külföldi kölcsönök kérdésé
ben rendeletet kivan kibocsátani.

nál, vagy a Magyar Általános Takarékpénztár 
(V, Gróf Tisza István-utca 8.) vagy a Magyar 
Leszámítoló- és Pénzváltóbank (V., Dorottya-u, 
6.) főpénztárainál.

O A Fabank R.-T. közgyűlése az 1.928. évi 
139,444.87 P tiszta nyereségből 12 százalék, 
azaz 1.80 P (tavaly 1.60 P) osztalék kifizetését 
és az alaptőkének 1,500.000 pengőre való fel
emelését határozta el. Az elővételi jog t: 1 
arányban 20 pengő kibocsátási árfolyamon 
folyó hó 20-ig bezárólag gyakorolható. A 3. sz. 
osztalékszelvények 11-étől kerülnek beváltásra.

O A Mögy.ir-rtrh Iparbnnk rt. igazgatósága legutóbbi 
ülőién megállapította n lefolyt üzletév mérlegéi, amely 
megfelelő tartalékolások után 3(0.130 pengő tiszta nyere
séggel zárult. Az igazgatóság a március 12-ére összehí
vott közgyűlésnek javasolni fogja, hogy a nyereségből 
tészvényenként egy pengő osztalékul 2i'0.00 pengőt, tarta
lékokra 50.000 pengőt forilittasson, a főiunaradó 53.130.44 
pengőt ped'g uj számlára vitesse elő.

O A Ganz és Társa—Danubius gép-, vágón 
és hajógyár részvénytársaság igazgatósága 
megtartotta mérlegmegállapitó ülését és az idei 
közgyűlés időpontjául f. évi április hó 3-át 
tűzte ki. Az igazgatóság javasolni fogja a köz
gyűlésnek, hogy a rendelkezésre álló 2.234.2Q1 
P 56 fillér nyereségből részvényenkint 8 pengő 
osztalék kifizetését határozza el a múlt évben 
fizetett 6 pengővel szemhen.

O A Magyar Kereskedelmi Hitelbank — Schnper J. («. 
Részvénytársaság igazgatósága megállapította 1328, üz
leté vi mérlegéi, mely 327.941.42 pengő nyereséggel zárult 
és elhatározta, hogy a március tfi-án tartandó közgyűlés
nek a tavalyi « pengő, azaz 12%-kal szemben részvé
nyenként 6.50 pengő, azaz 13% osztalék fizetését fogj1* 
indítványozni.

O A Budapesti Tparbank 200.000 P rész
vénytőke és 100.000 P tőketartalék mellett 
2,907.000 P összvagyon és 31.189 P tiszta nye
reséget mutat ki Az intézel részvényenként 2 
P osztalékot fizet, rentabilitása tehát 10%.

A világ 
legjobb kreol 

táncosnője
Bessíe de Saussaure 

et Edy de Valero 
esténként

a
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Gyermeke utáni vágyó
dása miatt lett öngyilkos 

dr. Békés László
Izgalmas veszekedés közben lefolyt árvaszéki 

tárgyalás után követte el öngyilkosságát
A budapesti társaságokban nagy feltűnést 

keltett Békés László dr. ügyvéd különös kö
rülmények között történt öngyilkossága. 
Békés dr. — mint ismeretes — szombaton 
a városházán az árvaszék egyik irodájá
nak előszobájában megmérgezte magát és a 
mentők eszméletlen állapotban vitték a kór
házba.

A tragikus öngyilkosságnak hátterében 
családi viszálykodás húzódik meg. Békés 
László dr. nem folytatott ügyvédi prakszist 
hanem édesapjának, néhai Békés Márton
nak az Ó-utcában levő ismert gyógyáru ke
reskedését vezette. Nyolc esztendővel ezelőtt 
nősült meg. Házasságukból egy fiúgyerme
kük, Pál született. Két és félesztendővel ez
előtt családi viszálykodás miatt elköltözött 
tőle a felesége s azóta különváltan éltek.

A kisfiút akkor magával vitte a fele
sége, 

akinek a bíróság gyermektartás, cimén havi 
nyolcvan pengő járandóságot állapított meg.

Békés László dr., aki rajongásig szerette 
gyermekét, kimondhatatlanul vágyódott utána 
Hétéves koráig azonban a gyermeknek tör
vény szerint anyja mellett kell nevelkednie. 
Ezért az apának be kellett érnie azzal, hogy 
gyermekét csak hetenként egyszer láthatja. 
Békés László dr., akit már hosszabb idő óta 
idegesség és túlságos érzékenység gyötört, 
ilyenkor a gyerek mellett szinte más emberré 
lett. Utána azonban

Idegessége még csak fokozódott, mert 
minden gondolata a gyermeké volt, aki 

nem lehetett mellette.
A különváltan elő feleség természetesen szin 
lén vonzódott a gyermekhez, aki

jelentős vagyon várományosa.
Békés László dr. édesapja ugyanis halála 
előtt nagy összeget helyezett cl az árvaszék
nél, hogy azt fiának, Békés László dr.-nak. 

halála után annak gyermeke kapja meg.
A kis Békés Pál, aki az egész viszálykodás 

gyújtópontjában állott, a múlt évben töltötte 
be hetedik életévét és az apja ekkor nyom
ban beadvánnyal fordult az árvaszékhez, 
hogy ítélje meg neki a gyereket. Ez az árva
széki tárgyalás zajlott le szombat délelőtt. 
A tárgyaláson először a felek jogi képviselői 
szólallak fel. Békés László dr. izgalma a tár
gyalás folyamán egyre növekedett, majd 

éles összcszólalkozások után szinte ön
tudatlanságig menő izgalomban, védőjé
nek kíséretében kiment a folyosóra.

Mikor magára maradi, zsebéből előszedte a 
mérget, amelyről nem lehet tudni, hogyan 
került hozzá, mert a családtagok állítása 
szerint Békés László dr.

távoláliott az öngyilkosság gondolatától.
Az öngyilkosságot elkövető ügyvéd állapotá
ban egyébként javulás állott be és remélhető, 
hogy két-három napon belül elhagyja a kór
házat.

Idei 

fPrcfar 
BAKSÖR. 

csapolnak:
özv. Gynlay Frigyesné vendéglője

1., Úri-utca 26
Véndiófa vendéglő, Hoffmann János

1., Pálya-utca 3
Ketter József éttermei

I., Horthy Miklős-ut 48
Zöldfa vendéglő, Kodra Károly

1., Krisztina-tér 9
Anna söröző, özv. Konnert Károlyné

I., Krisztina körút 61
Rudasfürdő vendéglő, Szép Józsefné

1., Döbrentei-tér
Sziits Lajos „Kis Rabló*  sörözője 
Pálffy-Éttcrcm, Mayer Pál 
Pávdl Ferenc vendéglője 

Winkler Antal vendéglője 

Molnár János vendéglője 
Nedcczky Jenőué vendéglője

111., Kórház-utca 1
Ziegler György vendéglője

Hl.. Vörösvári-ut 133
Mátyás-pince, Baldauf Mátyás

IV- Eskü-tér 6
Knopper Károly vendéglője

IV-

I.. Zcnta-ulca

n.. Pálffy-tér

9

3

4

1

Wagner Béla éttermei
Bokor Ferenc éttermei
Csörgits Lajos vendéglője

VI. Andrássy-n^

\I- Baross-tér 13

II.. Zsigmond-utca
„A 3 verébhez”

” Fő-utca 8II-

III.. Lajos-utca 169

IV-

Párisi-utca

VII., Baroas-tér
Fcldmann Arnold, Gambrinus-Söröző

VII., Erzsébet-körut

15

.. . ________ Zf
Kurz János Keleti pályaudvar éttermei

VI!.. Thökóly-ut í 
Lehel Ádáni, „Pólyák Sanyl-Étterem*

VII.. Aréna-ut 68
Stowasser József vendéglője

VII- Garay-utea 50
Varga János éttermei
Werner Adolf éttermei
Bandi Ferenc éttermei

VII., Erzsébet-körut •

VII., Károly-körut 19

Vili- József-körut 46
Becr László vendéglője

Vili.. Főherceg Sándor-utca 44 
Dénes József Dréher sörözője (v. Rémi) 

VIII.. József-körut 4 
Kovácsevics MíloS éttermei (szabad csapon) 

VIII., Rákóczi-ut 29 
Potzmann Mátyás éttermei

VIII.. ÜU6l-nt 6
Rados József étterme

Nagyszabású igazságügyi 
reformokat tárgyaltak vasár

nap az ügyvédi kamarák
Javaslataikat ma terjesztik ankéten 

az ígazságügymíníszter elé

Spolarich éttermei
IV.. Ferenciek-tere 7

özv. Verbőczy Lajosnc „Zenélő óra” vend.
IV.. Városház-utca 3

Magyar Világ nagyvendéglő
V., Vilmos császár-ut

Moser József vendéglője
V- Srigct-ntca

Schück étterme

63

15

13V ., Lipót-kftrut
Belházy Ferenc „Ezerjó*  vendéglője

VI., Városliget. Széchenyi-fürdő
„Bécsi Sörház*,  Förslcr József

VI., Király-utca 40
Friedmann Miksa

VI., Lehel-ntpa 17
Tlkovics „Westcnd-Söröző*

Vili- Rákóczi-ut 55
Reichmann Gyula vendéglője

Vili.. Tisza-Kálmán-tér 5
Reigl Gy. Béla „Sport Buffcl*

Vili., József-körut 75
S eh mid Antal vendéglője

VIII., Rökk Szilárd-utca 21
Szívós Zsigmond sörözője

Vili.. József-körut
Tőkés Géza „Kispipa*  vendéglője

VIII., Szentkirályi-utea
Wagner Jenő vendéglője
Farkas Pál étterme
Gebauer Rezső „Széchenyi

rí

vin.. cuőí-ut «4

IX.. üllői-ut 
söröző*  
IX.. Mester-utca

•n
t

Zsitvay Tibor igazságügyminiszter ma, 
hétfőn délelőtt tizenegy órára az igazságügy
minisztériumba ankétot hivott egybe, ame
lyen

a bírósági jogviteti szabályok és per
rendtartás reformját

fogják tárgyalni. Az ankétre meghívást ka
pott a Budapesti Ügyvédi Kamara és az or
szág valamennyi ügyvédi kamarájának ve
zetősége. Az ankéten résztvevő kamarai ve
zetőségi tagok, számszerint negyvenen, va
sárnap délelőtt a Budapesti Ügyvédi Kama
rában értekezletre gyűltek egybe. Az érte
kezletet dr. Papp József udv. tan., a Bu
dapesti Ügyvédi Kamara elnöke nyitotta 
meg. Az elnök elsősorban kegyeletes szavak
kal emlékezett meg dr. Cserba Dezső újpesti 
ügyvéd, a Pestvidéki Ügyvédi Kamara elnö
kének tragikus elhalálozásáról, majd felszó
lította a vidéki ügyvédi kamarák kiküldöt
teit, hogy tegyék meg előterjesztéseiket az 
igazságügyi reformmal kapcsolatban.

Szél Gyula dr. (Szeged), Nyáry Jenő dr. 
'(Kalocsa). Szemző Sándor dr. (Szombat
hely), Kürz Jenő dr. (Miskolc), Kölcsey

István dr. (Debrecen), Csáky Károly dr. 
(Hódmezővásárhely), Járosy Jenő dr. (Nyír
egyháza), Draghy Lajos dr. (Győr), Teliét 
Miksa dr. (Budapest) Blauner Mór dr. (Bu
dapest), Petrik Aladár dr. (Budapest) felszó
lalásai ulán az értekezlet javaslatot szövege
zőt meg, amelyet az igazságügyminiszter 
által a mai napra egybehívott értekezleten 
fognak előterjeszteni. Eszerint a budapesti és 
vidéki ügyvédi kamarák kiküldöttei

a bírósági ügyvitel egyszerűsítése, gyor
sítása és olcsóbbá tétele céljából 

a bírósági kezelő és leirószemélvzcl szapo
rítását, a száz pengőn aluli peres ügyekben 

a békeblrói intézmény visszaállítását,

a telekkönyvi restanciák kiküszöbölésére a 
telekkönyvi irodák személyzetének szaporí
tását, a járásbíróságokon a bírák mellé 
gyorsírásban és gépírásban jártas jegyző
könyvvezetők beosztását, minden biró szá
mára külön jegyzői iroda létesítését, a fő
lajstrom iroda decentralizálását, a telefonon 
történő értesitésadást és az értesítési idő 
szabályozását kérelmezik.

Kőműves István étterme
VI., Berlini-tér 3

VI.. Tcréz-kőrut
Párisi Nagy Áruház
Tóth Lajos „Fekete Bika*  vendéglője

Szondy-utca

VI., Andrássy-ut

17

40

Noflczer Béla vendéglője
(v. Llndmayer Mihály) .

Rciner Ignác, „Arany Bárány*-vendéglő
IX.. Mester-utca 3

Sehwarlz Miklós éttermei
IX., Fcrenc-körut 2—4

Bállá József vendéglője
X.. Kerepesl-ut Sfl

IX.. Nfester-utca S

Tömeges lakásfelmondási per 
indult meg, 

mert késik a kötött lakásforgalom 
meghosszabbításáról szóló rendelet

TAVASZRA. NYÁRRA
egy nagy tétel eredeti angol

férfiöltöny szövet
melyei legjobb nevű angol gyárosok oly rendkívüli olcsón engedtek
át nekünk, hogy mi valóban mesésen olcsó árakon ajánlhatjuk;

Homcspun csCheviot, Saxony*  és Sporfcx» Kammgarnszövcfck,
150 cm széles JBlZz szövetek, 150 cm széles ÍVm* 150 cm széles. .

Egy nagy tétel magyar kammgam
férfiöltöny~szövei.... 1680 1980

tiszta gyapjúból, 150 cm szeles

Feni Jelzett összes eladási árait jelentősen olcsób
bak a rendes áraknál és Így ajánlatunkkal nagyon 
olcsó vásárlási alkalmat nyújtunk Önnek.

Corvin Áruház

Mint ismeretes, az 1927. évi 8888. sz. la
kásrendelet kimondotta, hogy a lakásforga- 
loin /929 május elsejére felszabadul és azon 
túl a lakásforgalmat csak a fővárosi sza
bályrendelet rendelkezései kötik. Egy évvel 
utóbb kitűnt, hogy az cmlitctt lakásrendelet 
túlságosan rövid időre korlátozta a lakás
forgalom megkötöttségét és a még mindig 
nehéz megélhetési viszonyok között a lakás
forgalom felszabadítása 1929 május elsején 
alig lesz lehetséges. Ezért az 1928. évi fel
hatalmazási törvénybe, amelyet a képviselő
ház novemberben tárgyalt le. azt a rendel
kezést vették fel, hogy a lakásforgalom 
megkötöttségének ideje alatt n lakásbérlő 
annyi pengő bért köteles fizetni a lakásért, 
ahány aranykorona volt a lakás alapbére. 
Szükséges volt ennek a rendelkezésnek a fel
vétele azért, mert már egy hónappal koráb
ban félhivatalos közlemény jelent meg, 
amely szerint a kormány a lakások felsza
badításának időpontját további három esz
tendőre kitolja.

A kritikus 1929 május elseje eéősen kö
zeledik és már csak mindössze másfél hó
nap választ cl a dátumtól,

a félhivatalos kommünikében jelzett 
rendelet azonban mindmáig nem jelent 

meg
és a kérdésnek törvényhozási rendezése is 
elmarad. Egyes türelmetlenebb háztulajdo
nosok ebből arra következtetnek, hogy a 
kormány megváltoztatta ebben a kérdésben 
álláspontját és meglepetést tartogat a ház
tulajdonosok örömére, amennyiben az 
utolsó pillanatban ki fogja jelenteni, hogy 
meggondolta n dolgot, elérkezettnek látja a 
lakásfelszabaditásra az időt és május else
jére visszaadja a háztulajdonosoknak a sza
bad rendelkezési jogot.

Ebben a feltevésben több háztulajdonos 
május elsejére felmondóit lakóinak 

s minthogy a lakók a kormányigéretre való 
hivatkozással a felmondást nem vették tu
domásul, megindították a pórt a központi 
járásbíróságon a felmondás érvényességének

kimondására. ítéletet a bíróság még egy 
perben sem hozott, de ha a kötött lakúsfor- 
galom meghosszabbításáról szóló rendelet 
időre nem jelenik meg,

a bíróság kénytelen lesz helytudni a tö
meges felmondásoknak,

mert a lakásforgalom a most érvényben 
levő rendelkezés értelmében május elsején 
tényleg felszabadul.
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Sí 1 KE K
Csak két haláleset 

influenzában
Az influenzajárvány frontján tovább tart a 

javulási folyamat.
Csordás Elemér

Hsztlfőorvos, akit ebben az ügyben megkérdez
tünk, n szombati és vasárnapi helyzetet a kö
vetkezőkben ismertette a Hétfői Napló munka
társa elölt:

— Influenzajárványról már alig beszélhe
tünk \ mai napon mindössze három-négy bete
get .«> Hatottak he a Szent László kórházba, Or- 
ycnd< 1 • körülmény az is, hogy

4 lakásukon ápolt betegek közül tegnap és 
ma aenkhem Imit meg influenzában, a 
kórházban Is r két nap alatt összesen csak 

kél .•lhaláloráa történt.
A hét folyamán lettnek napok, amikor egyetlen 
halottja sem lesz az influenzajárványnak, de 
lettnek olyan napok te, amikor számolnunk 
kell néhány halálesettel. A Szent László-kórház
ban ugyanis fekszik néhány nagyon <,reg em
ber, akiknek n betegsége, előrehaladott stádium
ban van. A közegészségügyi helyzet általában 
nof/f/on megjavult. E héten már előrelátható# i 
elmondhatjuk, hogy teljesen átláboltunl: a jár
ványon.

— A Jókai-nagy-dijat Csathó Kálmán nyerte 
el a Petőfi Társaság ötvenharmadlk nagyiiléM-n. 
A Petőfi Társaság a szokásos márciusi ünnepi 
nagygyűlését vasárnap délelőtt tartotta meg a 
Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, 
amelyen megjelent József Ferenc dr. királyi 
herceg ifj. Wlastieh Gyula báró is. Császár 
Elemér dr. alelnf-k mondotta n megnyitó be 
szédel. majd Lampérth Géza olvasta fel főtit
kári jel nlésél. Utána llaffay Sóiul' r püspök egy 
tanulmányt olvasott fel. Havas István bírálati 
jelentÓM-bcn hirdette ki, hogy a „Jókai nagy
állat'' Csathó Kálmánnak „Leányok, mamák é*  
nagymamák" cimü regénye nyerte el. Pékár 
Gyula történeti elbeszélést olvasott fel fiús Fe
renc elsziivnlta Petőfinek „lla a: Itten..." kez
detű költeményét és a Nemzeti dalt. A naggyülés 
utón a Dnnapalotában lakomát rendezeti a 
Petőfi Társaság, amelyen résztvett József főher
ceg is, aki poháiköszöntőjében annak a remé
nyének adott kifejezést, hogy eljön a nemzet 
megváltója. Utána Máday Gyula országgyűlési 
képviselő mondotta cl a Pelőfi-serlcg megeme
lésével ünnepi beszédét, majd a Társaság üd
vözlő táviratot küldőit Valcnlino olasz poé
tának.

— Magyar katona hőstette Prágában. Tra
gikus esemény játszódott le tegnap Prága 
óvárosában. A városi gázmüvek két mun
kása felnyitotta egv utcai gázkamra fedő
lapját, hogy a gázvezetéket megvizsgálja. 
Egyikük leereszkedett a létrán ót méter mély
ségbe, ahol a kiáradó gáz elhódította és esz
méletlenül esett össze. A nyílásnál maradt 
társa, mikor nem adott élcljclt magáról, 
rosszat sejtve, rendőrért szaladt. Pillanatok 
alatt nagy csődület verődött össze a nyitott 
akna körül .ahhoz azonban senkinek sem volt 
bátorsága, hogy leereszkedjen a mélységbe és 
segítséget vigyen n szerencsétlenül járt mun 
kúsnak. A csődület láttára arra került egy 
Hildán Zoltán nevű felvidéki magyar hu. 
akit a csehek besoroztak és n prágai hely 
őrségben szolgál. Buday, mikor megtudta, 
mi történt, pillanatig sem habozott, hanem 
a vaslétrán leereszkedett a gyilkos gázzal 
telt aknába. A bátor magyar Ilii felhozta a 
mélységből a munkást de a szerencsétlen 
embert addigra már a gáz megölte és csak 
holttestét sikerült felhozni. Budai) Zoltán tü
dejét a mentési munkálatok alatt annyira 
átitatta a gáz, hogy mikor föld színére ért, 
eszméletlenül cselt ő-szc. A mentők a bátor 
és önfeláldozó magyar fiút a katonai kór 
házba vitték .ahol a halállal vívódik.

— Holnap lesz ötvenéves évfordulója az 
1R79-Ikl szegedi árvíznek. Szegedről jelen
tik: Az 1879 iLi nagy szegedi árvíznek hét
főn lesz ötvenéves évfordulója. Ebből az al
kalomból Szegeden nagy ünnepélyeket ren
deznek. megemlékezésül azokról, akik köz
reműködtek abban, hogy Szeged népe meg
menekült a Tisza haragjától. A régi zsina
gógában folyt le az első ünnepség. I.öu> Im
mánuel dr. főrendiházi tag mondott magasz
tos beszédet a szegedi árvíz hőseiről. Az 
ünnepségek sorozata hétfőn folytatódik, 
amikor Klebelsberg Kunó gróf is résztvesz 
a rokon.

— Kifosztottak egy Pannonla-nlcal frankot. 
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka ismeret
len tettesek feltörték Matuska Károly Pannónia 
utca 1’2 b) szám nlnlt lévő trafik iát. A betö
rők mintegy ezerkélszát pengő értékű bélyeget, 
néhány szú: pengő készpénzt, többsiáz pengő 
>'rtékü dohányárut loptak cl a trafikból. A be
törés ügyében a főkapitányságon megindították 
n nyomozást.

Országos Mezőgazdasági
Kiállítás ás Vásár

Budapesten

1929. márc.21-25
napjain. A kiállításra utazóknak

50 / -os utazási 
Keauazmeny!

I rt' lejrtsító Igazolvány! 1 P 
1 'szpénr vaov bélyeg ellenében 
küld a k'SlntAs rendcrőllzott- 
»áre; OMGK (BndnoMt. IX. 
kerület, Köztelek-utca 8. szára )

Papi ornátus ajszinpadon
Láng János országgyűlés! képviselő felhívása a belügy

miniszterhez! — Vita a Vakablak papja körül
Az egyik keresztény napilap ma Láng János 

országgyűlési képviselő tollából egy levelet kö
zöl. Ebben a levélben Láng János felhívja a 
rendőrség és a belügyminiszter figyelmét arra, 
hogy az Uj Színház nagysikerű újdonságában, 
a „Vakablak" cimü színdarabban egy katholi- 
I us pap szerepel teljét egyházi ornátusban. A 
képviselő felhívásában a belügyminiszternek 
cenfurázlatni szeretné a színész papi kőntőtét, 
azzal az indokkal, hogy a katholikus közönség
nek vallásos érzését sérti, ha egy színész papi 
ornátusban szerepel a színpadon.

A Hétfői Napló munkatársának Boross Ele
mér, a Vakablak szerzője, erről a ködéiről a 
kővetkezőket mondta:

—• A képviselő urat egy alkalommal volt 
szerencsém megismerni. Annak idején, mikor 
még a Világ munkatársa voltam, cikksorozatot 
Írtam a VI. kerületi, „Szent Család" egyházkö- 
zönség lemplomépitési akciója érdekében. A 
cikksorozatnak meg Is lett a hatása és a Szent 
Család egyházközönség plébánosa, Sármány 
Ferenc főlisztclendő ur. aki azóta is apai jó
indulattal viselkedik irányomban, gyűlést hi
vott össze. Ezen a gyűlésen köszönetét szavas
jak kifejtett működésemért.

A gyűlésen jelenvolt Láng János képviselő

— Várnai Dániel előadása az általános le
szerelésről és a világbékéről. Vasárnap dél
előtt az újpesti Munkásotthonban népgyülés 
volt, amelyen hatalmas tömeg jelent meg. 
Várnai Dániel, n népgyülés előadója azt a 
kétszínű játékot ismertette, amelyet a nép
szövetség fórumán rendeznek az általános 
leszerelés kérdésében. Az angol hadügymi
niszter éppen az elmúlt napokban volt kény
telen elismerni hogy a győztes államok had
ügyi költségei 1925 óta a kétszeresére emel
kedtek. A népeknek tehát résen kell lenniök 
és állandóan fel kell emelniük sürgető sza
vukat az általános leszerelés érdekében. A 
népgyülés olyen határozatot fogadott el, ame
lyet megküldenek a népszövetségi lefegyver
zési bizottság elnökének.

— A fasiszta kormányzat első ötéves gyű
lése. Réméből jelentik: A királyi Operaházban 
ma délután tartották meg a fasiszta kormány
zat első ötéves gyűlését, amelyen a kormány a 
fasiszta nagytanács tagjain és a 400 politikai 
jelöltön kiviil a hadsereg vezetői, a fasiszta mi
lícia elnökei összesen mintegy négyezren vet
tek részt Mussolini miniszterelnök beszédet 
mondott, amelyben a kormányzat eddigi ered
ményeivel foglalkozott-

Josephíne Baker a Royal Orfeumban
— Politika az első kcrlHcíben. Vasárnap 

délután Kelenföld közelében egy Bertalan- 
utcai vendéglőbe nyíló helyiségben „Magyar 
Nemzeti Függetlenségi Revíziós Párt" címen 
gyiilésczö alakulat éles bírálatokat hallatolt 
Rothermercrő\ Gömbös Gyuláról és Fricd- 
rich Istvánról. Az éles bonckéssel végzett kri
tika után a nagygyűlésként hirdetett sze
rény gyülekezet minden különösebb emóció 
nélkül szétoszlott

Rocky_fwlns a Royal Orfeumban
— öngyllknsKÚg nz óbudai kapitányságon. 

Vasárnap délelőtt a III. kerületi kapitányságon 
nyomora miatt agyonlőtte magát A’oudcz Ignác 
52 éves rendőreit Iszl és mielőtt még orvosi se
gítségben részesíthették volna, a szerencsétlen 
ember meghalt. Kovács Ignác holttestét beszállí
tották a bonclani intézetbe.

— Kommunista felvonulás Bécsbcn. Bécsből 
jelentik: Kommunisták vasárnap több külső 
kerület utcáin felvonulást rendeztek, mely 
minden nagyobb incidens nélkül folyt le. 
Utána a Südtiroler I’latzra vonullak számottevő 
incidens azonban itt som történi. A rendőrség 
nagy készültséggel vonult ki, hogy az esetleges 
rendzavarásokat megakadályozza, de néhány 
személy letartóztatásán kívül nem volt szük
ség közbelépésre.

Josephlne Baker a Royal Orfeumban
— Pesti pénzollgarchák. Ezzel a címmel most 

jelent meg a könyvpiacon Radnóti József 
könyve. A mindvégig lebilincselőcn érdekes 
könyv szenzációs feljegyzéseket közöl mind
azokról, akiket egyszóval pénioligarcháknak 
jelöl meg.

— Árvizvcszcilclem a Muraközben. A nagy 
hideg mialt n Murát több mint egy méter 
vastag jég borítja. A jégzajlás idejére n leg
nagyobb veszély fenyegeti a inurakercsztur 
—kotorj vasútvonalat és ezért a jugoszlávok 
a Mura jegét már napok óta robbantják. A 
jugoszláv katonai bizottság a muráké- 
reszturi vasúti híd körül egy kilométer kör 
r ben dinamiltal robbantja a jeget. A vizái 
lás már most is emelkedik és ha az olvadás 
a stájer hegyekben nagyobb mérelü lesz, 
mint most, komoly árvizveszcdelemmcl kell 
számolni.

Rocky Twlns a Royal Orfeumban
-- F«r u| Oilct nyílt meg tegnapelőtt a Kossuth La

jos-utcában. Stőts Árpád szónyeghaza. A csodás üzlet a 
modern szőnyegkultúra jegyiben jött létre és a tulaj- 
doiios, r.ki európai hírű szakértő a zzőnyegpincon, oly 
dolgokat produkált ezen a téren, nmílycuk Budapesten 
niég nem voltak. Az üzlet dús szőnyegkollekciója meg- 
Icpcfésszámha megy, különösen a példátlanul olcsó urak 
miatt é» n vásárló közönség bizony ra Örömét találja 
majd a Kossuth Lajos-utca 17. színi alatt gyönyörűen 
berendezett uj atőnyegbAztban.

ur is, aki ■ VJ. kerület egyházközösség vi
lági elnöke.

Azért mondottam el mindezeket, mert igy ki 
van zárva annak a lehetősége, hogy ennek a 
felhívásnak más, mint eszményi célja lenne. 
Azonban fel kell hívnom a képviselő ur figyel
mét arra, hogy Sármány főlisztclendő ur tu
dott a Vakablak darabomról, azt hiszem, hogy 
látta is és Sármány főlisztclendő ur magasztos 
gondolkozása után bátorkodom megformálni 
darabomnak azt a papi alakját, amely

os eszményi krisztusi gondolat megszemé
lyesítője ■ színpadon.

Darabom papja a szeretetet hirdeti a Vakablak 
sötét tőmlőceiben is cs a krisztusi szeretet hir
detése közben a legtisztább és a legnemesebb 
emberi figura. Azt hiszem, ez ellen sem a ’xl- 
ügyminiszemek, sem a rendőrségnek nem lesz 
és nem lehet kifogása.

— A Vakablakot — különben — több előkelő 
valláserkölcsi testület vezetője is megnézte, 
akiknek szintén nem volt semmi kifogásuk a 
szeretetet hirdető pap szerepeltetése ellen. Azt 
kell hinnem tehát, hogy Láng képviselő ur nem 
látta a darabot, mert másképen nem tudom 
megmagyarázni támadását.

— Babits Mihály ünneplése Debrecenben. 
Debrecenből jelentik: Babits Mihály, az ismert 
iró vasárnap délelőtt Debrecenbe érkezett, ahol 
résztvett az Ady Endre Társaság díszközgyűlé
sén. amelyen az ö huszonöteves írói jubileumát 
ünnepelték. A díszközgyűlésen Ady Lajos tan
kerületi főigazgató, Oláh Gábor költő, valamint 
az Ady Társaság több ij-ótagja üdvözölték a 
jubilánst és méltatták Babits Mihály irodalom
történeti jelentőségét. Az üdvözlő beszédekéi 
Babits Mihály felszólalásban köszönte meg.

— Súlyos Influenzája nílalt elkergette a 
gazdája. Vasárnap kora reggel a Kálvin-té- 
rcn az őrszeines rendőr egy eszméletlen nőt 
talált. Miután az élcsztési kísérletek ered
ménytelenek maradtak a rendőr a mentő
kért telefonált, akik megállapították, hogy 
az eszméletlen nőnek súlyos influenzája van 
és magas láza miatt vesztette el eszméletét. 
A mentőorvosnak sikerült néhány pillanatra 
eszméletre téríteni a szerencsétlen nőt, aki 
elmondotta, hogy Horváth Katalin 42 éves 
szakácsnő és az alkalmaztatási helyéről be
tegsége miatt kidobták az éjszaka. A nagy
fokú lázával addig járkált, amig összeesett 
az utcán. Megkérdezték tőle lakása címét is, 
de Horváth Katalin mielőtt ezt még meg
mondhatta volna, újra elvesztette eszméle
tét. A mentők az életveszélyes beteg szakács
nőt kórházba szállitották. A rendőrség meg
indította a nyomozást Horváth Katalin lel- 
!• ellen gazdújának kikutalására.

Josephine Baker a Royal Orfeumban
— A debreceni „Ispotály**  négyszdzévcs év

fordulójának ünnepsége, fíoncz László debre
ceni polgárnak 1529-ben telt, alapítványának 
most ünnepelte meg Debrecen polgársága négy
százéves évfordulóját. Ebből az alkalomból fel- 
elvcnilctlék ezt a humánus szegénygondozó 
intézetet és a közadakozásból felépítették az uj 
„Ispotályt". Délelőtt hálaadó Istentisztelet volt, 
amelyen Kolozsváry Kiss László lelkész Bib
liát olvasott fel, majd Molnár Ferenc lelkész 
prédikált, azután a jelenlévők kivonultak az. uj 
épülethez, ahol l'ray Sándor lelkész nagy ün
nepség keretében leplezte le az épület falába 
clk.dyczcttt emléktáblát. Az emlékünnep tulaj
donképen délután zajlott le a Kistemplomban, 
ahol Baltazár Dezső dr. tiszántúli püspök meg
rázó erejű prédikációt mondott.

Rocky Twlns a Royal Orfeumban
— Megbánta, hogy másra hagyta a vagyonát: 

öngyilkos lett. Békéscsabáról jelenti tudósítónk: 
Litauszki Pál 77 éves dúsgazdag szarvasi föld 
birtokos városi bóránál az istálló mestergeren
dájára felakasztotta magát és mire a hozzátarto
zók az öngyilkosságot észrevették, kiszenvcdclL 
Litauszki Pál azért követett cl öngyilkosságot, 
mert nagy vagyonából a fiát — akivel már évek 
óta ádáz haragos viszonyban élt — teljesen ki
tagadta és a vagyont több unokájára Íratta, ami 
minit aztán állandó harcai voltak nemcsak a 
kitagadott fiúval, hanem az egész rokonsággal 
Az öreg földbirtokos most igy menekült meg 
nz. állandó szemrehányásoktól és kérdőre- 
vonásoktól.

josephlne Baker a Royal Orfeumban
— Rágalmazás! perben blróküldéfit kért egy 

gyulai ügyvéd. Gyuláról jelentik: Érdekes rágni 
marási peri tárgyalt tegnap a gyulai törvényszé
ken Tóth Ferenc tanácselnök. Maycr Simon dr. 
gyulai ügyvéd cilcn rágalmazás! pert indított a 
Békésmegyei Hírlap szerkesztősége, egy röpirn- 
lóval kapcsolatban, amelyet Kovacslcs Dezső fő
ispán ellen adott ki és amely miatt a főispán 
ö Ijelenlésérc már e| is ité’lék rágalmazás miatt. 
Tegnap tárgyallak a rágalmazás! peri Maycr 
Simon dr. birókiildési indítványt terjesztett elő 
A bíróság két órai tanácskozás után helyt ndolt 
a vádlott kérelmének és ugy intézkedett, hogy 
a birókiildési kérelmet a koronaügyészséghez 
terjesztik.

—A kávé. Dr. med. H. K. írja: „Egy csésze luncen- 
trált kávé kiiünő szer ideges fejfáiás. székrekedés, 
ienyhe emésztés, gyomorfájás ellen. Idősebb emberek 
részére, akiknek csökkeni a sz’vmOkftdé.sük, továbbá 
vét szegényeknek gvenge szívműködéssel egv esésza ki- 
tűn.i bnhkr.vé mindig gyengén élénkité. diéllkus élvezetet 
iclent. A jó. hamisítatlan babkávé egy vérszegénynek — 
ha mindamellett 5 éle'évet betöltői'c — ar emé.sztösrer- 
vek izgatása révén inkább használhat, ártani nem fo" 
soha; euy csészével reggel (félórával a reggeli tej után) 
és egy félórával ebéd «tán. Meinl Grata Rt,

— A tiszántúli tennlszkerület uj tisstlkara. 
Debrecenből jelentik: A tiszántúli tenniszkerület 
vasárnap tartotta tisztújító közgyűlését, ame
lyen elnöknek báró Vay Miklós felsőházi tagot 
választották meg. Alelnökök dr Huszka István, 
dr. Nadányi Géza, dr. Benkö István, dr. Bérén- 
ezu Gyula, Murányi István, Kiéin Ferenc, Rónai 
Jenő és dr. Hajnal Dezső lettek. Előadóul dr. 
Benkő Lajost választották meg.

— Az atlétaszövetség keleti kerületének köz
gyűlése. Debrecenből jelentik: A Magyar Atléti
kai Szövetség keleti kerülete vasárnap tartotta 
tisztújító közgyűlését, amelyen diszelnökül Ver
seny! Tibor bankvezérigazgatót, elnöknek 
Vargha Kálmán felsőházi tagot, társelnököknek 
pedig dr. Barkó Jenő egyetemi rektort és dr. 
Ady Lajost tankerületi főigazgatót választották 
meg. Alelnökök: dr. Zsákag József rendőrkapi
tány és Székely Adorján gyógyszerész lettek.

— Kchrllng a Riviérán legyőzte a cseh baj
nokot. Mentonból jelentik: Kchrling Béla vasár
nap mérkőzött Matcika, a cseh bajnok ellen, 
akit 6:4, 7:5, 6:1 arányban legyőzött.

__ Vidéki bajnoki eredmények. Csabai Előre- 
Orosházai TK 12:0. — Csabai AK—Mezőtúri AC 
1-0.__Gyulai AC—Orosházai MTK 3:2. —
Gyulai TE—Kétcgyházai TE 2:1-_______________

Rocky Twínsa Royal Orfeumban
— Elfogták a Schnur ruhaüzlet negyedik 

betörőjét Is. Ismeretes, hogy szombaton haj
nalban a főkapitányság detektivjei éppen 
akkor haladtak a Rákóczi-uton, amikor a 
Schnur féle ruhakercskedésben betörők jár
tak. A detektívek a betörőtársaság három 
tagját elfogták, a negyediknek azonban si
került megugrani az üldözői elöl. Szomba
ton este a detektívek felismerték Tőfh Mi
hály 23 éves kertészsegédet, a betörötársa- 
ság negyedik tagját is, aki a főkapitánysá
gon való kihallgatása alkalmával beismerte, 
hogy a betörőtársaság az elmúlt hónapok 
alatt egész sereg betörést követett el.

Sokkal többet kaptam, 
mint amennyitvártam.

Egész biztosan ezt fogja mondani min
denki, aki László Sándor uriszabónál 
férfiruhát fog rendelni. Aki olcsón és jól 
akar ruházkodni, keresse fel László Sándor: 
férfiszabómesten kitűnő hírnevű férfiszabó
üzletét, Rákóczi-ut 50., ahol saját műhe
lyében készít rendelésre, mérték után, több
szöri próbával elegáns férfiöltönyöket há
romféle árban: 80, 90 és 100 pengőért a 
legdivatosabb finom szövetekből. Minden 
darab a cégfőnök irányítása és ellenőrzése 
mellett készül a legtökéletesebb kiállításban 
és legdivatosabb szabásban. Szövetmintákat 
és mértékvételhez utasítást vidékre bér
mentve küld. Felhívjuk t. olvasóink figyel
mét ezen harminc év óta fennálló cégre.

— A Nemzet Színház díszelőadásának hang
versenye. Március 12-én, kedden este fél nyolc 
órakor lesz a Nemzeti Színházban a volt 32-es 
háziezred nagy érdeklődéssel várt díszelőadása. 
A díszelőadás müsorán a „Süt a nap**  szerepel 
és a hangversenyen Márkus Emília, Nagy Iza
bella, Báthy Anna, Laurisin Lajos, dr. Szedő 
Miklós és az 1. honvéd gyalogezred zenekara 
Fricsay Richárd vezényletével vesz részt.

Josephine Baker a Royal Orfeumban
— A piarista diákszövetség ötödik közgyű

lése. A piarista diákszövetség Sipőcz Jenő dr. 
elnöklésével vasárnap tartolta meg ötödik ren
des közgyűlését, amelyet mise előzött meg. Si
pőcz Jenő elnöki megnyitójában visszapillan
tást vetett az elmúlt öt esztendő munkásságára 
és foglalkozott a szövetség céljával. Utána Au- 
fcszktj Aladár dr. egyetemi tanár tartotta meg 
az emlékbeszédét Székely Ágostonról, Puréb! 
Győző főtitkár terjesztette elő jelentését, majd 
Sipőcz zárószavával a közgyűlés véget ért.

— Jól Indult a bécsi árumlntavásár. Bécsből 
jelentik: Derűs tavaszi időben vasárnap délelőtt 
nyilotlnk meg a bécsi áruminlavásárt. A meg
hívott előkelőségek mellett már a kiállítás első 
napján nagy tömegek tekintenék meg a kiállí
tást, amely ugy a laikusokat, mini a szakértőket 
teljesen kielégítette. A bécsi vásárfa igen sokan 
jönnek külföldről s főleg a lipcsei vásárról.

— A pécsi iparlestUlcl közgyűlése. Pécsről 
jelentik: A pécsi iparlestület vasárnap tnrtollu 
meg közgyűlését, amelyen nz iparlestület elnö
kévé újabb három évre Márovlcs Andort, az 
eddigi elnököt választották meg.

— Fenyvesnél ha vásárol, okvetlen hivatkozzék a 
Héttől .Naplóra.

— Érdekes pálydznt kerfil értesölésflnk szerint a kö
rei jövőben kiírásra a Pafhé-Bnby amatőr mozi-felvevő*  
népek tulajdonosai között. A legszebb filmtekercs be
küldői többszáz pengő értékű jutalmat fognak kap.il. A 
pályázati feltételeket minden jobb fényképészeti szak
üzlet készséggel fogja az érdeklődők rendelkezésére bo
csátani.

-- A Pevtl Chevra Kadtsa folyó hó 11-én. hétfőn dél
után 5 órakor a Dohány-utcai templomban alapítási 
ünnepélyt tart.

Rocky Twlns a Royal Orfeumben
Budapesti ügetaversenyek

Pattantyús nyerte a tavaszi handlkapot
T. FUTAM: 1. Lord Ida (Maszár). 2. Itt vagyok. (Zvillin*  

?rr)- ’n<hdt még: Sybilln, Nóta bene. 10:18, olasz 10;20. 
II. FUTAM: 1, Rnbonbnu (Novák). 2. Kleine Danié (Ma
szár,. Indult még; Keringő. Vince, Czíczel. Comtezso 
Pro Patria. 10:23, 13, 15. olasz 10.30. III. FUTAM: 1. 
Fácán (Zvilinaer). 2. Rámás (Novák). Indult még: Scna- 
tor M.. Kanada. 10;37, olasz 10:12. IV. FUTAM: 1. Fát- 
tantyus (1%), Novák. 2. Pogány (5) Benkő. 3. Url Baka 
(8) Fciser. Indult még: Kotnyeles (10). Jeaér (3), Bút- 
terfly (8). Arabella (12). Codero (f>), Csárdás (12). Mo- 
kány (8). Horpacs (2*4).  10:21. 15. 25. 35. olasz 10:75. 
V. FUTAM: 1. Grntlil (Kalinkn). 2. Ane-llca (Maszár). 
Indult még: Miss Franciska. Öcskös. 10:16, olasz 1048. 
VI FUTAM: 1. Iwa. 2. Vétek indult még; lladjga. 
Mclla, Clayton. 10:22. 10. 20. olasz 10:33.

Dr.KQJDnCSY.z-xorvo.
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Kész férfiruliák 
legfinomabb doublszövelből . .

Női tavaszi köpenyek
Kitűnő angol-mintás kelmékből, 
különböző modern formákban, 

csak 1-

............................................... 10.50 és £54) 
gyermek varrott cipők,

............................................... 12.50 és 10-58
8-90

CSAK H NAPON

1.70

KtmAgokkent 75 L emeltedéi

8.M
4Jse

40.—a

Mintákat 
vidékre 

készséggel 
küldünk!

PÉNTEKEN
E HÓ 15-én

Leánykaruhák 
divatos gyapjukelmékből, nagyon 

csinosan diszitve, 3 évesnek

2.50

Selyemoiztály
Crdpe de Cblne, tiszta selyem minőség 7.80, 5.80 
Crépe Georgette, eredeti francia gyárim.
C.répe Satln, kitűnő nehéz minőség . . 
Crépe TifIJs, nagyon kedvelt ruhaminőség 
Japonaia, kitűnő minőség 
üernberg-selymekből különleges szép vá

laszték.

Gyapjukelmék
Covereoaf, Kasha és angolszővésfl kabát

kelme újdonságok ......................................
Kasha-ruhakelmék legújabb pastell szín

árnyalatokban ...........................................
Gyapjú georgette és crepelln a legkedvel

tebb tavaszi kelmeufdonságok ....

Mosókelmék
Japánmlntás creponok .«•••• 
FgyszinUek . ..........................
Gyapjú dclaln, marokének és mosóscly- 

nick, nagyon csinos minták . . , .

Vászonosztály
Mosott slffon, jő használati minőség . . 
Mosott madepoián, kitűnő fehérnemű

anyag t . ................................................
Kclengyevdszon, középszálu pamutanyag, 

különösen ágyneműre igen alkalmas . 
Lepedőkülönlegesség, 145 cm. széles, ki

váló minőség, méterje...........................
Törülköző, szélén beszövött piros csíkkal 
DamnsttöriilkÖ2ö, elsőrendű minőség, 

hófehér ......................................................
Edénytörlő, piros és kék kockákkal . . 
Kávcskészlet színes damaslból, 6 szemé- 

íyea .................................................................
Damastahrosz, 6 személyes • . . « « 
Damnstszalvéta, 60/60 cin. nagyság , «

Féríiieliérnemüek
Férfiing, kitűnő siffonból raye mellel 2 

külön gallérral......................................
Férfiing, eredeti angol zefirböl 2 gallérral 
Férfi hálőing, kitűnő siffonból színes dísz

pánttal ................................................
Férfi hosszú alsónadrág, gombos kitűnő 

köperből ........................................... .....
Rövid alsónadrág, szines cérnazefirből •

Női fehérneműét
Női tng, kitűnő siffonból, hímzett elő- 

mintával ......................................................
Nő! nodrágkonihlné, kitűnő siffonból, 

hímzett előmintával ...........................
NŐI nadrágkomblné, színes anyagból, 

hímzett mintával......................................
NŐI hálóing, színes anyagból, japán 

fazon, hímzett mintával......................
Női nadrág, trikóseiyemből . . . , . 
NŐI nadrágkomltlné, trikőselycmböl . . 
Ilálópyjama, színes batisztból, legújabb 

fazonokban............................, . . .

Nőiruhák
Nőiroha, kitűnő kasha keiméből » ■> , 
Nőlrulm, tiszta gyapjú eolin kelméből 
Nőlruhn Crépe de Chlneből, nehéz minő

ség, összes divat színekben, elegáns ki
vitelben . .............................................. • « •

Férfikalapok
Gyapjukaiap, divatszinekben « i i 
Bolyhoskalap, divatszinekben . . . 
Nyulszőrkalap, (eredeti «Ita» márka) 

újabb színekben
Sportsapka, elsőrendű kivitelben

Uridivat
Dupfagaflér. szavaloltan elsőrendű minőség 
önkőtő nyakkendő, elsőrendű kivitelben 
Legújabb tiszta selyemnyakendők

Zsebkendők
Női plcoszélfl zsebkendő . . 
Női csipkés zsebkendő . . 
Férfizsebkendő, szines széllel 
Férfi azsuroa zsebkendő •

Női harisnyák
Moaóaelyemből
Műhelyemből, kis szépséghibával 
Nehézmlr.őségű valódi «Bemberg> selyem 
Kitűnő cérnaharianya, tartós minőség

Kesztyűk
Nő! mosóbőr-kcsztyll, fehér és sárga 
NŐI antilop-kesztyü, divatszinekben ,

Kötött áruk
Kötött kabátok, szenzációs olcsón • . 
NŐI mellények nagyon csinos kivitelben, 

müselyemből
Nó'ikaiapok

Ffickalapok . ................................... • s a i
Filckalapok, szalma díszítéssel • . ■ 
Kloss szalmák nlapok. gyökér anyagtól < 
Tok szalmakalapok, bortniból és gyökér

ből .................................

Ulster, ,.o.......... ...... ..........
Átmeneti kabát, tiszta gyapjú doublkel- 

méből ...........................................................
Zakkoöltiír.y. elsőrendű gyapjukclméböl, 

legújabb fazonokban ............................
Divatcsikos nadrágok, kitűnő kelmékből

Féríiharisnyák és zoknik
Férfi divatzokni, tartós minőség .... 
Férfizokni, selymezctt flór, divatminl&kban 
Férfi sportkarisnyn, legújabb divatmin

tákban « « t a « r } * < « •

Meg-megujuló botrányos jelenetek közt 
folyt le a Mészárosiparteslület közgyűlése
Az Ipartestük! kimondotta, hogy egyesül a Henfesipartársulattal

Izgalmas jelenetekben bővelkedett a Buda
pesti Mészáros Ipartestület vasárnap délelőtti 
közgyűlése, amely a régi képviselőház nagy
termében folyt le. Kollár Gábor elnök bejelen
tését, mely szerint a levágott hús kilója után 
6.8 fillér adót kíván szedni a főváros, hangos 
felzúdulás követte. Pogány Jenő alclnök ál
talános helyeslés közben a Községi Élelmiszer
üzemet támadta, amely szerinte, a mészáros
ipari teljesen tönkretette. Az évi jelentés és a 
zárszámadás elfogadása után Simon Vince szó
lalt fel. A felszólalás hangos jeleneteket vál
tott ki. Azt követelte ugyanis, hogy

minden mester ugyanolyan vallásit tanon- 
cokat neveljen, amilyen vallást ő követ.

— Ne hozzon ide felekezeti kérdéseket/ — 
hangzott erre a teremben jobbról és balról és 
pillanatok alatt csaknem botrányba fulladt a 
közgyűlés. Szenvedélycsen vitatkozó csoportok

alakullak és többen azt követelték, hogy a szó
nok hagyja abba a beszédét. Tiz percig tarló 
zavar után jutott csak szóhoz a következő fel
szólaló, Csányi Miklós dr., aki ulán Salamon 
Ignác szólalt fel s bejelentette, hogy megala
kult a Mészárosok Bőrsózó Társasága.

A közgyűlés berekesztése közben váratlan je
lenet következett. Bállá Miklós

az elnöki emelvényre ugrott néhány társá
val együtt s követelte a hentes- és mészá- 
ros-ipartestület egyesülésének kimondását.

A hangos vitának Kállay A’bert iparhatósági 
biztos vetett véget azzal, hogy az elnök botrá
nyos jelenetek, káromkodások és asztalcsapko
dások és asztaloscsapkodások közben elren
delte ebben a kérdésben a szavazást, amelynek 
eredményeképpen a közgyűlés utasította a ve
zetőséget a két ipartcstülct egyesülési tervei
nek kidolgozására és előkészítésére.

Tizenkétezer pár cipőt köteles a Pénzintézeti 
Központ egy berlini gyárnak kiszolgáltatni
Bonyadatmak a Robur cipőgyár kényszerfetszámolása körül

Nemcsak a budapesti kereskedői, hanem 
n legszélesebb körökben is feltűnést keltett 
az az érdekes ítélet, amelyet tegnap hozott 
a járásbíróság egy többszázezer pengős ér
dekes perben. A per előzményei még eszten
dőkre nyúlnak vissza.

Néhány évvel ezelőtt a Robur cipőgyár 
részvénytársaság

30.000 dollár értékű bőrárut vásárolt 
az egyik legnagyobb berlini bőrgyárban, az 
Adler és Oppenheimer Aktiengtsellschaft 
gyárában. Az eladó berlini bőrgyár a nagy
értékű árut azzal n feltétellel hitelezte csak 
a Robur cipőgyárnak, hogy a Robur r. t. a 
gyár követelését az úgynevezett Sicherungs- <------------------>

Megjelent a 

Pesti ptaligarchák 
RADNÓTI JÓZSEF könyve

Kapható minden könyvkereskedésben és pavlllönbaa<___ _ ____ J

íibereignung elve alapján biztosítja. Ez azt 
jelenti, hogy a követelés biztosítására az adós 
bizonyos dolgokat ruház út tulajdonjogilag 
a hitelezőire, aki viszont kötelezi magát, 
hogy követelésének kifizetése esetén ezeket 
a dolgokat az adósra visszaruházza, fizetés 
hiányában azonban értékesíti azokat és a 
netán befolyó többletet az adósnak vissza
adja.

Cipőosztály
Női drapp és fekete pántot cipők, külön 

böző, elsőrendű minőségek . . •
Férfi fekete cipők, kitűnő minőségek . 
Box gyermek varrott cipők, fekete szín

ben
Bagaria 

fűzősek . . .
Házi cipők, posztóból, bőrtalppa! . .

Szőnyegosztály
Fulőszőnycg, tartós minőség, 65 cm. szé

les, métere ................................................
Futószőnyeg, tartós minőség, 90 cm. szé

les, métere ...................................... , ,
Ágjelő, tartós minőség .>...»« 
Ebédlőszönycg, 200/300 cm. nagyságú , *

dolláros üzlet, amelyet
egy újabb buszezer dolláros rendelés 

követett.
Az üzlet megkötése után körülbelül egy esz
tendőre a Robur-gyár fizetési zavarok közé 
került, mire a berlini gyárvállalat a 
megállapodás szerint, amely jogot ad 
neki arra, hogy áruit a gyártelepről el
szállíthassa, cl akarta vitetni a hitelbe vásá
rolt nagyértékü portékát. A cég jogi képvi
selője közjegyzővel jelent meg a gyártelepen, 
ahol azonban

a Robur cipőgyár vezérigazgatója meg
akadályozta az áruk elszállítását.

Röviddel ezután kényszeregyezséget ren
delt cl a törvényszék a Robur r. t. ellen.

A kényszeregyezségi eljárás lefolytatását a 
Pénzintézeti Központ vállalta magára és 
ennek során megtartották a kényszerfelszá
molási tárgyalást, amelyen a Pénzintézeti 
Központ mint felszámoló

nem ismerte el a berlini gyúrnak az át

ruházott áruhoz való jogát.
A berlini gyár erre beperelte a Pénzintézeti 
Központot és keresetében vagy a hitelbe vá
sárolt bőrből feldolgozott 12.000 pár cipő*  
nck kiadását, vagy pedig 260.000 pengőnek 
megfizetését követelte.

A járásbíróságon dr. Ha! mg Bódog biró 
heteken keresztül tárgyalta az érdekes pert, 
amelyben mindkét fél a bizonyítékok egész 
halmazát vonultatta fel. Végül is a járásbirő 
iléletilcg

kötelezte a Pénzintézeti Központot, hogy 
vagy 12.000 pár cipőt szolgáltasson ki a 
berlini gyárnak, vagy 260.000 pengőt fi

zessen meg.
Az Ítélet érdekes indokolása szerint a mi- 

gyár kereskedelem hitele szempontjából a 
külfölddel szemben különösen ilyen esetek
ben kell az adós jóhiszeműségére nagy súlyt 
helyezni.

Értesülésünk szerint az Ítéletet a P. K. 
meg fogja felebbezni.

Gondnokság alá helyezett egy 
falut Békésmegye alispánja

Békéscsaba, március 10.
Érdekes módon fegyelmezte meg Békés 

vármegye alispánja, Daimel Sándor dr. me
gyéjének egyik tékozló községét, illetve an
nak vezetőségét. Az alispáni jelentés diszké 
ten elhallgatja a mcgrendszabályozolt köz 
ség nevét és csupán azt említi meg, hogy a 
tnegrendszabályozás azért vált szükségessé, 
mert a község vezetősége az illetékes ható
ságok által jóváhagyóit költségvetés kereteit 
nem tartotta be és ezáltal súlyos anyagi vál
ságba került a község Az alispán, minthogy 
a község vezetőségében az eddigi tapaszta
latok alapján nem találta meg a biztosítékot 
kot arra, hogy a jövőben gondoskodni fog 
a költségvetéshez való szigorú alkalmazko
dásról,

a községet gondnokság alá helyezte-
Jóváhagyta ugyan a község jövő évi költség
vetését, de csak azzal a feltétellel, hogy min
den munkateljesítményt, minden megrende

lést és nagyobb kiadást
kizárólag az alispán előzetes hozzájáru

lásával eszközölhet a község.
A közigazgatásban jóformán példa nélkül 
álló eset, közigazgatási körökben rengeteg 
megbeszélésre és vitára ad most alkalmat 
nemcsak a megyében, hanem a szomszédos 
törvényhatóságokban is.

ÍMeinl-név és a jó kávé
egymástól elválaszthatatlan foga
lom. A legjobb nyerskávé-fajiák
nak szakemberek által történő ki
választása, szakszerű pörkölésre, 
válogatása és a keverékeknek év
tizedes tapasztalatok alapján való 
összeállítása tették keverékeinket 
utólérhetetlenekké. Ha még nem 
ismerné kitűnő pörköltkávó- 
koverékeinket, vásároljon 
próbaképpen a legközelebbi Meinl- 
üzletbcn. Naponta friss pörkölés!

Meinl Gyula rL
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S Z I UB Á Z MOZI
EGY- AKINEK SIKERÜLT...

A véletlen hozta Pestre Vértes Lajost — Az uj színész 
szerepe Somlay és Jób igazgató afférjében

a sikertől.
Becsületemre, ott tartok, hogy nem is tudok 
örülni, annyira belefáradtam abba a harcba, 
,,vagv-vagy“ küzdelembe. Tudtam, hogy vagy 
sikerül bemutatkozásom, vagy elveszitek min
dent. Mert tudom jól, mit jelent ez a szó, Pes
ten színésznek lenni.

Bárdos Arthur, a Renatesance-Szlnház 
Igazgatója erre keservesen megtanított.

Mintegy két évig voltam ugyanis pesti színész. 
Debrecenből hozott fel Bárdos Artúr, a 
Benaissance Színház akkori igazgatója. Ham- 
leiben játszottam Claudiust, sikerein volt akkor

K De a Claadius után nem jött semmi, epizód 
figurákat játszattak velem, úgy hogy elkese
redve és magammal meghasonolva rohantam 
vissza vidékre. Pécsett, ahonnan feljöttem, már 
harmadik éve játszottam, nagyon szerettek és 
nagyon jól megvoltam ott. Dehát Pest?! Iste
nem, a Vigszinház minden színész Mekkája*  
amely felé áhilatós szemmel néz ...

Vértes Lajos, a vidéki színész, im Pesten 
az elsők közé ugrott. Egy, akinek sike
rült. De a többiek? Stőb Zoltán.

'A Vigszinház tegnnpi premierjén a kö
zönség meglepődve nézte meg a szinlapot. 
Ki ez a szinész, ez az. ismeretlen fiatalember, 
aki az egyik férfi főszerepei viszi és nem 
marad alatta n Vigszinház mammut-kvar*  
tctljénck: Gombaszögi Frida—Varsányi Irén 
•—Törzs Jenő—Rajnay együttesének.

Tehát ki ez a szinész, akit a szinlap Vértes 
Lajosnak mond. Hogy került a Vígszínház
hoz és mi az oka annak, hegy a Vígszín
ház merész lépéssel megtalálta Vértesben 
Somlny Arthur utódját.

♦
Az flgv előzménye nyárra nyúlik vissza, 

amikor is szerény tanúja leheltem ,a kővetke
zőknek: Fedák Sári a pécsi társulat élén ven
dégjátszott Fiumében. A „Fcnicc"-Szinhóz disz 
előadásán cgv pesti színigazgatóval voltain 
együtt x mndketten meglepődve figyeltük az 
Antónia Bnrkcr kapitányának alakilóját, Vértes 
Lajost. Ez a színész olyan meglepő biztonság
gal és olyan pompásan nlakilolta ezt a félhideg 
angolt, hogy a hatás nem is maradt el

A színigazgató szerződést ajánlott Vértes
nek,

a pesti szerződés azonban, nem tudni mi okból 
meghiúsult.

Egv alkalommal Fedák abbáziai hoteljében 
vendégül látta a pécsi «zinlársulatot és a ven
dégeket Fcdákknl az abbáziai mólón vártuk. 
Fedák ekkor azt mondta:

— Majd meglátia, hogy pesti színész lesz eb
ből a Vértesből. Ragyogó szinészanyng. Pécsen 
bonviván. Pesten nem lesz’ az! Ragyogó szinész 
é> nem több. Igaz, hogy egy kicsit meg kell fé
sülni még, rendbe keli hozni nz arcút, ’* 
kitűnő rendező kezébe kerül, az elsők 
lesz nemsokára.

neki, de nem hitt magának, hanem leküldte 
Jób igazgatói is „szinésznézőbe". Az ered
mény: Vértes Lajost az 1929—30. évi sze
zonra a Vígszínházhoz szerződtették.

Ebben uz időben tört ki a Vígszínháznak, il
letve

Jób Igazgutónuk viszálya Somlay Arthurral, 
amely után meglepő nyilatkozatok hangzottak 
el mindkét részről. Somlay Arthur teljesen szo
katlanul bejelentette, hogy a jövő szezonban 
már semmi esetre sem tagja a Vígszínháznak, 
viszont a Vigszinház sem ragaszkodott Somlay 
Arlhurhoz. A ,,Különös közjáték" Darrcl sze
repe azonban már Somlay Arthur kezében volt, 
amit « z a kitűnő színész a nézeteltérést követő 
órában visszaküldőit a Vígszínháznak. Jób 
igazgatónak ekkor eszébe jutott a pécsi színész, 
a vévtelen Vértes Lajos és minden vígszínházt 
tradíció ellenére neki juttatta ezt az óriási 
munkát, nagy színészi kultúrát igénylő szerepet. 
Vértes Lajos meglepetten kapta kézhez Jób 
igazgató hivó levelét és a következő vonattal 
már utazott is Pestre. A “ * V! 
drukkolt is, félt ettől nz 
talán a Vigszinház óriási 
is, de jött...

vonalban bizonyára 
óriási szereptől, félt 
szinészcgyéniségcitől

de ha 
között

♦
A Vigszinház igazgatóját, Roboz 

családi kötelékek Pécs környékére szólítot
ták. Többször utnzik le Pécsre és egyszer, a 
pesti színigazgatóktól eltérően, gondolt egyet. 
Bemegyek ebbe a pécsi színházba — gon
dolta magában — hátha találok valakit. 
Úgy is hallottam, hogy nyáron egy színigaz
gató társam Pestre akart hozni ebből a tár
sulatból egy színészt. Ki is volt ez?

Roboz Imre tehát beült u nézőtérre, be
ült másnap és beült harmadnap is.

Három nap egymásután, három különböző 
alakításban: operettben, drámában és vígjá
tékban nézte meg Vértes Lajost. Tetszett

Imréi

♦
Vértes Lajos tehát véletlenül felkerült 

Pestre, mert Roboz igazgatónak családi 
nexusai Pécs környékére nyúlnak, mert Jób 
igazgató összekülönbözött Somlayval és 
mert — tehetséges.

Ennek a három együtthatónak kellett 
közreműködői abban, hogy egy tehetsé
ges magyar színész kikerüljön a vidéki 

színészet őrlőmalmából
és abból a lelki letargiából, amely sajnos 
ma minden vidéki színész lelkére ráneheze
dik. Vértes tehát éjjel nappal dolgozott. De 
nem hiába! A közönség és a sajtó 
egyhangúlag elismerte ezt a vidéki színészt, 
aki az ismeretlenség homályából im egy
szerre felszínre tőrt.

*
Beszéljen talán Vértes Lajos:
— Harmincegy éves vagyok, — mondja — 

tizenegy éve szinészkedem ...
— Végigjártam u vidéket, játszottam operett- 

l>cn, vígjátékban és drámákban, a legembcrtc- 
tenebb harcokat vívtam végig vidéken, hogy el
érkezzen ez a nap, amikor is

Itt állok fáradtan, szédülten, szinte betegen

Ma, hétfőn és holnup kedden

2 utolsó előadás

KÉK MADÁR-JUSHNY
Fővárosi OperettszinházRendos liclyárak.

A legnagyobb színházi esemény!

>Kiliiis liözjílékc
a Vígszínházban

A SZUPÉCSÁRDÁS
Farkait Imre uj operettjének előadásai a
■rí Kedden ..........................................
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SZUPÉCSÁRDAS 
SZUí'ECSARDÁS 
SZUPÉCSÁRDÁS 
SZUPÉCSÁRDÁS

Mindenki megnézi

az Agglegény apát
Titkos llonn — Hegedűs Gyula

a Magyar Színházban

CSÜTÖRTÖKTŐL MI TOGATJA

Ady:
Bús virág a „Párisi lány“ 

halvány kelyhét ahogy kinyitja, 
Eljön a Pénz és leszakítja

M o 11 o: Zola Emil „A PÉNZ" cimü filmjéhez.

A filmek brilliánsa:

PICCADILLY
Anna May Wong — Dupont

RADIUS + OSMA + OBIOW
SZÍNHÁZI napló
Jfomor Gyula, a gyermekvilág népszerű Ko 

mór bácsija, negyven esztendeje írogatja a 
gyermekek örömére gyermekdarabjait. A Fő
városi Opcrcttszinházban pénteken, március hó 
15-én, délután félnégy órakor fagják megünne
pelni a nevezetes írói jubileumot, amely alka
lommal bemutatóra kerül a népszerű jubiláns 
„Jön a csősz" cimü legújabb gyermekoperettje. 
A jubiláns szerző magáról és darabjáról a kö
vetkezőket mondja:

— Engem is váratlanul ért ez a jubileum. 
Szent Isten, igy megöregedtem! A jubileum 
ellen azonban nem tiltakozom, mert hiszen, 
ezen is át kell esni. Az uj gyermekdarabomban, 
mint mindegyikben, az a törekvés érvényesül, 
hogy prédikáló*  és tolakodás nélkül a hazafias 
és erkölcsös gondolkozást tanuljanak a gyerme
kek. Uj darabomban egy jelenetében Rother- 
mere lord is szerepel. Valóban negyven évvel 
ezelőtt irtain meg az első háromfclvonásos 
gyermekdarabot, amely akkor a Feld-szlnházban 
„Marcsa és Jancsika" néven került szimre 
Utóbb ez a darab a Vigszinház adoptálásában 
„Jancsi és Juliska" nevet kapta. Negyven egész 
előadást betöltő éa számi s apró darabot írtam 
még. A pénteki jubiláris előadás főszereplői 
Sarkadi Aladár, Eg~:z‘. 
Horváth Manci, Kürti Teréz, 
Mátray és Metzger Fáni lesznek.

l\/[egirták a lapok, hogy Titkos Ilona fcl- 
bontotta szerződését a Fővárosi Operett

színházzal és barátságos utón visszaadta sze
repét, amelyet a most készülő Riviéra ex- 
pressben vállalt. A Fővárosi Operettszinház 
tehát primadonna nélkül maradt. Faludi 
Sándor igazgató elsősorban Honthy Hanná
ra gondolt, mint aki alkalmas lenne a Rivi
éra express primadonna szerepének eljátszá
sára. Honthy Hanna azonban Abbáziában 
üdül és vele csak telefonon lehetett felvenni 
az érintkezést. Tegnap estig úgy is volt, 
hogy Honthy Hanna vállalkozik arra, hogy 
üdülését félbeszakítsa és Pestre jöjjön, de 
vasárnapra megváltozott a helyzett. Honthy 
Hanna táviratban értesítette az operettszin- 
házat, hogy betegen fekszik és bármennyire 
is szeretné, képtelen a Herczeg Géza—Kát- 
schcr operett primadonna szerepét vállalni. 
Ebben a pillanatban az Operettszinliázban 
tehát a legteljesebb bizonytalanságban van
nak afelől, hogy ki lesz a színház következő 
újdonságának női főszereplője. Egyelőre pri
madonna nélkül folynak a próbák.

Ja növi Is színigazgató és társulata még Ko
lozsvárott van, de máris kitört a harc kö

rülöttük — Pesten Birő Lajos „Asszonysors" c. 
darabját akarja ugyanis játszani Janovits igaz
gató pesti szereplése alkalmával, ugyanazt, 
amelyre a Belvárosi Színház „Boszorkánytánc" 
elmen készül és amelynek bemutatóját éppen 
erre a hétre tűzték ki A Belvárosi Színház — 
mint ismeretes - le akarja tilfatni a műsorról 
a kolozsvári színháznak ezt a darabját azzal, 
hogy a pesti előadásnak joga kizáróan a Belvá
rosit illeti. Mielőtt a harc eldől, érdemes lesz a 
kővetkezőket lejegyezni. A kolozsvári Magyar 
Színház Bíró Lajosnak ezt a drámáját ..Álarcok" 
elmen mutatta be 1921-ben Poór Lilivel és Len
gyel Vilmossal a főszerepben. Ugyanakkor 
azonban a szerző a pesti Magyar Színháznak is

s főszereplői
Eggert Márta, Széchy Hédi, 

" Teréz, Borbély, Gaál,

engedélyezte a darab előadását és a kolozsvári 
színháznak rendező-példányát küldette Pestre. 
A Magyar Színházban azonban akkoriban sze
reposztási bajok miatt nem kerülhetett elő
adásra az .„Álarcok", igy a rendező-példány 
visszakerült Kolozsvárra, ahonnan Bíró Lajos 
minden valószínűség szerint a Belvárosi Szín
házba dirlgáltatta darabja példányát. íme egy 
színdarab körútja odáig, hogy harcoljanak érte.

sortost halmozott szerencse érte. 4 Ma- 
gyár Színház erősen készül a Ras pút in

ra, amelynek egyik társszerzője Csortos és 
amelynek Rasputin figurája régen a szivé
hez nőtt. Ugyanakkor azonban a Nemzeti 
Színházban kiosztották rá a Falstaff-ot, 
amelynek alakítása szintén régi álma. Csor
tos most a Nemzeti Színháznál interveniált, 
hogy csak a Rasputin lezajlása után kerül
hessen sor a „Windsori vignők" Nemzeti 
Színházi reprizére.
P ompásabb „színházat" már nagyon ré- 
* gen láttunk, mint a „Különös közjáték*  
előadásán a Vígszínházban. O Neill költőien 
szép és komoly tartalommal gazdag darab
jának ezernyi gondolatrakétája közepette ti 
ámulva nézünk arra a teljesítményre, ame
lyet az írón, a fordítón és a rendezőn kívül 
a színészek végeztek. Gombaszögi Frida asz- 
szony talán még sohasem volt művészi tö
kélyének ilyen magaslatán, mint ebben a da
rabban, amelynek négyórás tartamán ezer
féle színnel ragyogtatta nagy dimenziója 
színészi skáláját. Meg kell állapítani, hogy 
Gombaszögi prida szüzlcány figurája az első 
jelenetben éppen olyan tökéletes volt, mint 
az utolsó jelenet nagy anyai portréja. Törzs 
Jenő párhuzamosan halad Gombaszögi Pri- 
dóval. Ez a kitűnő művész soha egy pilla
natra sem hibázik, egy pillanatra sem tér 
le arról az útról, amelyet, megértve az iró. 
intencióját, kitűzött magának. Rajnay Gábor 
több szerencsétlen alakítása után végre igaz 
emberi volt. Gratulálunk! Vértes Lajosról 
más helyen szólunk, viszont meg kell di
csérnünk a kitűnő Somló Istvánt, a nagy
szerű kis gyermekszinészt. Lázár Gidát és 
Gellert Lajost, akinek egy felvonás jutott a 
darabból, de mégis felejthetetlenné tudta 
tenni magát. Zombory Mercedes is jó volt 
kis szerepében. Szándékosan hagytuk utol
jára Varsányi Irént, aki egyetlen egy jelene
tében annyira megrázó tudott lenni, hogy 
távozása után szem nem maradt szárazon. 
A Vigszinház megérdemelten aratta azt a si
kert, amely minden bizonnyal a „Különös 
közjátékot" kisérni fogja.

zonwffl. Pianinűt
!őHíosó8bban Reményi < 
a Zeneművészeti Fő'skola házi hang- 
ezeré3zénél, Budapest, Király-utca

Legkedvezőbb fizetési feltételek. JJL!

1

LILIAN HARVEY
ÉDES AAYAJEGY-ÉT

Csúnya
Heléna szerelmei a címe, annak a ragyogó víg

játéknak, amelynek Luise Fascnda és Charles 
Murray a főszereplői. ...4 Csúnya Heléna szerel
meinek" hősét, Louisc Fascndát, jól ismeri a 
pesti publikum, mert sokat mulatott ennek az 
eredetien bájos, pompás amerikai vigjálékszi- 
nésznőnek alakításain ...1 Csúnya Heléna sze- 
rclmci"-t a Palace filmszínház mutatja be, 
amely a tavasz legkezdetén újra a mulattalást 
tűzte ki célul. Másik filmje ugyanis a „Váló
peres ur", amelynél- főszereplője a gyönyörű ét 
bűbájos Beatrice Jay. A Palace filmszínház, 
mely mindig pompásan eltalálja azt .hogy ml 
kell a közönségnek, két attrakciója mellé bő
kezűen még a legjobb és legpompásabb híradó
kat Is nyújtja. .4 csütörtöki premiert máris 
nagy érdeklődés előzi meg.
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HÉTFŐI SPORTNAP LÓ
Biztató szezonnyitó a nemzetközi fronton
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A Hungária ismét döntetlenül végzett Prágában — A tartalékos Ferenc
város fölényesen győzte le a bécsi WAC-ot

Újpest nagy gólarányu győzelmével a második helyre 
küzdötte fel magát — A 111. kér. FC hatperces finise 

két pontot eredményezett
'A kegyetlenül hosszúra nyúlt tél, a fagyos, 

jeges tavaszelő után végre ránk köszöntött 
az első enyhe tavaszi vasárnap. Az első nap
sugarak azután egy csapásra elfeledtették 
velünk a tél minden keserűségét és vasár
napra ismét visszatért a publikum az el
hagyatott pályákra. Az üllői-uton mintegy 
10.000, az újpesti pályán pedig körülbelül 
3000 nézőről számoltak be a tumikék.

De ha nem panaszkodunk az időjárásra, 
még kevésbé lehet panaszunk a sportbeli 
teljesítményre. Két nemzetközi és két baj
noki mérkőzést szervíroztak a futballközön- 
ség asztalára. Igaz, hogy az egyik nemzet
közi összecsapásnak Prága volt a színhelye. A 
Hungária látogatott el a cseh fővárosba és 

a Sparta ellen végzett 1:1 arányú dön
tetlenje győzelemnek is beillik.

[ ’A Ferencváros otthonában látta vendégül

a bécsi WAC-ot, amelyet
3:1 arányban győzött le.

A bajnoki programmon két mérkőzés sze
repelt. Kitűnő napja volt Újpestnek, amely 
7 : í arányban győzte le a Budai „33“-aso- 
kal.

Újpest e győzelmével a második helyre 
került.

A második bajnoki mérkőzésen a III. kér. 
FC találkozott a Vasasokkal. Az óbudai fiuk 
olyan finist vágtak ki, hogy

hat perc alatt két gólt rúgtak és ezzel 
megszerezték az annyira szükséges két 

bajnoki pontot.
Az elmúlt bajnok vasárnap mérlegével — 
csonka bajnoki forduló ellenére is — meg0 - . . . .

lehetünk elégedve. A tegnapi mérkőzésekről 
alább részletesen beszámolunk.

A tavaszi szezon első nemzetközi 
győzelme: Ferencváros- Wiener A C 

3:1 :0)

FEBCIETE

'A tűző nap és északi szél nem bizonyult 
'elegendő erősnek, hogy az Üllői-uti pálya tala
ját felszántsa és igy meglehetősen mély talaj 
fogadta a nemeztközi mérkőzés résztvevőit. 
Már maga ez a körülmény elegendő volt arra, 
hogy

az Irreális talajon nem alakulhatott olyan 
játék, amely a nemzetköz! erőpróbának 

fix bázist nyújthatott volna. 
Természetesen oz a körülmény egyformán súj
totta mindkét csapatot és hogy ebből a küzde
lemből a Ferencváros került ki győztesen, az 
a magyar futballtudás újabb diadalát jelenti.

A Ferencváros minden tekintetben maga
san felette állott ellenfelének.

Nagyobb iskolázottsága, amely taktikai és tech
nikai tekintetben a játék vezetését a maga ré
szére biztosította, olyan előnyt jelentett szá
mára, amelyet a WAC nem hogy nem tudott 
behozni, de még megközelíteni sem tudta.

A fiatal bécsi csapat a mezőnyben Jól meg
állta a helyét,

de a kapu előtt csődöt mondott minden tudo
mánya. Már a tartalékos ferencvárosi fedezet
bor elegendő volt, hogy a fürge, de ép olyan 
szürke bécsi csatárokat sakkban tartsa, viszont 
a lendületes támadások minduntalan rést 
ütöttek a bécsiek védelmén.

A Ferencváros
Védelme nem állott tulnehéz feladat előtt. Biz-

tosan verte s issza a könnyű csatársor támadá
sait. Papp kitűnő utódja lesz Hungler II-nek. 
A fedezetsorban a tartalék Lyka és Obitz jól 
megoldották feladatukat, bár a nehéz pálya 
alapos próbára tette a passzoló tudományukat. 
Bukovi kezd formába jönni, a túlzottan forszí
rozott technikai megoldásokat azonban elhagy
hatná és inkább a szélsőket kellene foglalkoz
tatnia. A csatársorban Takács 11., a „mindenes" 
Turay és Kohut tűntek ki. Utóbbi ugy látszik 
lassan, de biztosan formába jön. önbizalmával 
megjött a váltakozó kedve, több sikerült lefutá
sának és lövésének tapsolhatlak a nézők, bar 
gyakran elragadta ilyenkor régi hibája: önző 
volt.

A WAC
csapatában nincsenek, sztárok Főerőssége a vé
delme, amelyben Hiden kapus különálló klasz- 
szis és nélküle a csapat sokkal súlyosabb vere

séget szenvedett volna. A Beeher—Grohman- 
bek kpár típusa a szorgalmas, romboló hátvéd
játéknak. A fedezetsorban Jaml tűnt fel, de ok
talanul durva, Bitek is nagy tehetség. A csatár
sorban Weisz gyorsaságával és góljával, Walz- 
hofer lövéseivel emelkedett ki.

A játék
a Ferencváros támadásaival kezdődik és már az 
első percekben Hidcnnck bőven van alkalma 
tudása csillogtatására. Erőtlen WAC-támadá- 
sok után ismét a Ferencváros veszi át a játék 
irányítását és a 20. percben Braun gyengén 
adja „haza" a labdát, amely a sárban elakad, 
Kohut elfogja, hatalmas lövése a védelemről 
Turay elé pattan, aki megszerzi a vezetést (1:0). 
A WAC Walzhofcr lövése révén először jut 
most komolyabb szóhoz, majd a 23. percben 
Takács lövését Grohman kézzel védi. A meg
ítélt 11-esi) öl Takács II. lövését Hiden védi! A 
Ferencváros állandó fölénye közben a 34. perc
ben Lyka megsérül és kiáll, helyére Turay vo 
nul, mig ennek helyét Toldy foglalja el. A 40 
percben Takács II. offszájd gölt lő, amelyet a 
biró érvénytelenít. A következő percben Lyka 
beáll és a komplett csapat most már a 43. 
percben Kohut révén második gólját szerzi, aki 
Szedlacsek beadását Bechep fejének érintésével 
a hálóba fejeli (2:0).

Helycsere után
a ..Fradi" hatalmas iramot diktál, amelyet a 
WAC részben átvesz és előbb Naiiscb szöktető- 
sével Huber Jövése ad Amseinek munkát, majd 
az 5. percben Walzhofer tisztára játssza Wcisist, 
akinek éles, helyezett lövése a hálóban akad 
meg (2:1). Most Kohut elemében van, de rész
ben önzőségc miatt nem tud erelményl elérni a 
Ferencváros. A WAC viszont a kapu előtt tehe
tetlen. A 17. percben Kos,ta kornepét Srcdla- 
esek nem éri el, Kohut viszont tisztán kapja a 
labdát és zúgó bombája, miután Grohmant le- 
teríti — a hálóban akad meg (3:1). A 20. perc
ben Járni durván beletalpal Kosztéba, aki visz- 
szánig, mire a bíró mindkettőjüket kiállítja. A 
csonka csapatok küzdelmét most a Ferencvá
ros irányítja. Hidennek gyakran nyllilr alkalma 
tudása csillogtatására és sok j-ésre van, hogy 
csapata a mérkőzés hátralévő részét gól nélkül 
úszta meg.

Biró; Csűrdós Gusztáv.

A „Genzü-szapp m- al az olajos, gép
zsíros, kulimászos kezet pillanatok a att, hideg 
vízben is teljesen tisztára moshatja. Szere
lőknek, autóvezetőknek, vasipari munkások
nak, gépkezelőknek stb. ezért nélkülözhetet
len. A piszkos munkaruhák kimosásánál te 
meg fogja látni, hogy mit tud a JBenzlt- 
Szappan**;  szennyoldó erejének a legma
kacsabb piszok-, zsír-, vagy olajfoit sem ké

pes ellenállni.
Ma már a legtöbb háziasszony azt Is jól 

tudja, hogy

nwmosasftoz
„Benzit szaitpan“.i 
kell használni, mert ennek szonnyoldó hatása 
a ruhából a piszkot csodálatos gyorsasággal 

távolítja eL

,Benzitszappan:..i
jatfik a nagymosfis

A Hungária a hatodik találkozón, sem 
tudott győzni Prágában 

Hungária—Spárta 1:1 (0:1)

FÁJÓS 
flitltll 
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NEDVES, VÁLTOZÓ IDŐ 
8IK0ZZA. A LÁBAKAT

Egyszerű módon, mely nem is költséges, meg
szabadulhat egy csapásra a lábbántalmaktól, 
egyszersmind a legkonokabb tyúkszemektől 
is. Áztassa lábait 10 percig jó meleg lábfür
dőben, melyben előzőleg egy evőkanálnyi 
Rókus-lóbsót feloldott. A Rókus-lábsós-fürdő 
erősítő, jótékony hatása folytán a fagyási 
bánlalmak, felrepedezések. fájdalmas érzé
sek, égések megszűnnek. Sőt hosszabb ázta- 
tós után a Rókus só behatol a bőrkeménye- 
désekbe és tyúkszemekbe és annyira megpu*  
hilja .hogy azok kés vagy borotva nélkül el- 
távolíthatók. A Szent Rókus-lúbsós-füidö me 
akadályozza a bo
kák megvastagodá- 
sát és a legelhanya
goltabb lábakat is 
tökéletesen rendhe- 
hozza. Egy nagy 
csomag Rókus-lábső 
ára 1 pengő 28 fillér.
Kapható gyógyszer 
tárakban és drogé
riákban. Ha valahol 
nem kapná fordul 
jón a budapesti Szt. 
Rókus gyógyszertár 
hoz VII Rákóczi

ul 70.

Prága, március 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

téses.) A tavaszi szezon első kiemelkedő nem
zetközi mérkőzése iránt óriási érdeklődés nyil
vánult meg Prágában. A Hungária—Spárta ősz- 
szecsapása a hatodik találkozón is döntetlenül 
végződött, amely abban különbözőit az eddigi
ektől, hogy teljesen irreáls talajon folyt le.

A hirtelen beállott olvadás ugyani*  n pálya 
egy részét teljesen víz alá borította, 

amelyet súlyosbított az a körülmény, hogy sok 
helyen pár centiméteres jégréteg födte a talajt.

A Hungária híven hagyományaihoz, ez al
kalommal is méltó reprezentunsa volt a 

magyar futhattunk.
A játék ehŐ félidejében lényegesen jobb volt 
ellenfelénél, ellenőre annak, hogy a Sparta ve
zetett a játék eme periódusában. A második 
félidőben is nyilvánvaló fölényben játszott a 
Hungária, bár

a lipcsei bíró, Fuchs érozhetőleg nyomta a 
magyar csapatot.

A Hungária csapata mint együttes, kiáltotta n 
legszigorúbb kritikát. Valamennyi játékosa ki
játszotta legjobb formáját, de mégis

ki keü emelni Kiéber, Wéber és Hlrzeg lég
elsőrangú játékát

A Sparta kemény, nagy ellenfélnek mutatko
zott, amely Kolcnatyval erősítette meg csapatát, 
akinek vezérlete alatt

a cseh fedezetsor remek teljesítményt 
nyújtott.

Fiatalokkal felfrissített csatársora azonban 
egyelőre még ígéret.

A játék a Hungária támadásával indul és 
nagy meglepetésre kezdeti lendületével mint
egy 20 percen keresztül kezében tartja a játék 
irányítását. Hochmannak ugyancsak sűrűn 
akad dolga, bár sok célt tévesztett labda 
hálója mellé került Lassan a csehek is frontba 
kerülnek, anélkül, hogy Németh hálója komo
lyan veszélybe került volna. A 40. percben si
ker koronázza a csehek törekvéseit: Silny kitör 
és éles lövését Németh hálójába fut! A Hun
gária mindent elkövet a kiegyenlítésért, de 
sikertelenül.

Szünet után a Hungária szebbnél-szebb lámo- 
dásokkal ismét magához ragadja a kezdemé
nyezést, de a Sparta fedezetsora és védelme 
szilárdan ellenáll a meg-megujuló rohamoknak 
ős ha mégis sikerül az áttörés: a szerencse is

segitsöfíére siet a cseh kapuvédőnek.
A 30. percben végre sikerül a kiegyenlítés! 
Opata kornerragása pontosan száll Kalmár 
fejére, aki védhc,tétlenül rendeklezésl he

lyére juttatja a labdát.
A Sporténak most a közönség siet segítsé

gére Biztatására a cseh csapni hallatlan erő
feszítést tesz a győzelem kierőszakolására, de 
a kék-fehérek pompásan állják a küzdelmet 
Hoyernck egy 20 méteres bombaszabadrugáia 
a kapufáról pattan vissza, ami hallatln izgalma
kat vált ki. Az utolsó percekben ismét a Hun
gária támad. Molnárnak egy a Ifi-os vonalról 
kapásból a kapura rúgott lövése ugyancsak a 
kapufáról pattan vissza!

A Sparta most teljesen beszorul saját tér
felébe,

szinte szóhoz sem jut. Lövést-lövés követ, de. 
a kapu elölt tömörüli falanksrról minden 
labda visszapattan, ugv hogy a Sparta örülhe
tett a végen a döntetlen eredménynek.

Az uipesii csapatban duzzadó 
erő nagy gólarányu győzelemben 

robbant ki vasárnap 
Újpest—Budai „33“ 

7:1 (4:0)
Szuperlativuszokat kellene- használnunk, 
krónikás objektív tollával

__  ha 
ikamánk hozzá*  

‘ él szebbet, 
ibbat már

a ,. . _ ............
nyúlni ehhez a mérkőzéshez, amelynél 
érdekesebbet, változatosabbat, nívósat 
régen láttunk mngyar pályán.

Élménye, szcnzációjo volt cr a bajnoki 
küzdelem ar. elmúlt vasárnapnak.

Azok az értékek, amelyek eddig szunnyadtak 
Újpest csapatában, tegnap felszínre kerüllek és 
valósággal kirobbantak a Budai „33" ellen le
játszott mérkőzésen.

Nem tudjuk, hogy kinek nyújtsuk át előbb az 
elismerés pálmáját? Az újpesti csatársornak, 
amely mindent elsöprő lendülettel, szenzációs 
stílusban, a fulbnllkulhira raffinált eszközeinek 
igénybevételével csapott le ellenfelére, a véde
lem kulturált játékától, ahonnan, mint a szikla
falról pallaitlnk vissza a támadó-kisérletek, 
avagy a fedezetsor nagyszerű teljesítményéről, 
amellyel állandó kontaktust teremtett a védő
ős támadó-csapalrészek között.

Nehéz feladat volna kulön-külön kiemelni ax 
újpesti játékosok egyéni tcljesitményét. Meg 
kell azonban emlékeznünk Auer szédületesen 
kiváló csntárjátékáról, Spiiznek a művészt tel- 
jrsltményhex közelálló technikai friikkjeiről, a 
félreismert Kővágó igazi hátvédjátckáról, a fia
tal Acht ügyes és önfeláldozó védéséről és 
Wilheim pompás fcdezctjátékáról.

Amikor azonban kellőképpen méltattuk Új
pest csapatának kitűnő teljesítményét, nem 
hagyjuk figyelmen kívül a Budai ,.33"-ssokM 
sem. A nagy gólarányu vereségből hiba lenne 
hátrányos következtetéseket levonnunk a bu
dai csapatot illetően.

A tavaszi bajnoki küzdelmek aoráu na
gyon sokan fognak kellemesen csalódni a 

Budai 33-asok legénységében, 
amelynek tagjai közül Lőunj, Ticska és Kalte
necker emelkedtek ki.

Újpest hatalmas lendülettel kezdett és P. 
Szabó már a 2. percben védhelellen góllal sze
rezte meg a vezetést csapatának. A második gól 
azonban már 18 percig váratott magára. Ströck 
beadását Auer fordulásból juttatta a hálóba. A 
29. percben Oláh megsérüli és rövid időre 
harcképtelenné vált. A Ströck nevéhez fűződő 
harmadik gól a 33. percben esik, majd Auer 
lövi a negyedik gólt a 37. percben.

A második félidő gólsorozatát ismét Auep 
nyitja meg a 6. percben. Egv percre rá Kővágó 
hendszet vél és a megítélt tizenegyesből Steiner 
szerzi meg a budai csapat egyetlen gólját. Új
pest sem marad sokáig adós és egy perc múlva 
Wetzer löoése táncol Lantos hálójában, majd 
Auer beállítja a végeredményt.

Biró; Biró Sándor.

A 111. kerületiek a finisben verték 
meg a Vasasokat, akik óvás 
alatt játszották le bajnoki mér

kőzésüket
III. kér. FC—Vasas 

2:0 (0:0)
A mérkőzés megtartása elé váratlan akadá

lyok gördültek. Az abnormális hideg, napok
ban keménnyé fagyott talaj az utolsó két 
enyhe, napon fel engedett és a mély sár tényleg 
alkalmatlanná telte a pályát a bajnoki mérkő
zés megtartására.

Ezt konstatálta a biró is, akinek öltözője he
ves szócsaták színhelyévé változott.

A Vasasok tiltakoztak a bajnoki mérkőzés 
megtartása ellen,

szemben a III. kerületiekkel, akik az ellenkező
jét követeltek a bírótól, aki pedig a megejtett 
talajvizsgálat után már le is fújta a meccset.

A publikum ezalatt ugyancsak a biró el’etn 
lázongott és követelte a mérkőzést. Hírek ter
jedlek cl arról, hogy a pénztárakat is uiegoi- 
tromollók, követelvén a jegyek visszaváltását. 
Ebben a hangulatban jött he a birőöltözőbe 
Szigeti Imre, a Ferencváros igazgatója, majd 
Rosenberg Emil dr.. az országos intéző-bizott
ság elnöke, akik valamennyien igyekeztek a. 
bírót véleményének megváltoztatására bírni. 
Végül is Fodor Henrik dr.-nak, a FLASz főtit
kárának intervenciójára a biró még egyszer fe
lülvizsgálta a pályát és ezuláu bizonyos felté
telek kiszabása mellett

engedélyezte n meecs lejátszását
A Vasasok már előre bejelentették a bírónak 

óvásukat. Amikor a Vasas csapat megjelent a 
pályán,

a kftzönség viharosan tüntetett ellene.
A füttykoncertből bőségesen kijutott egyéb

ként a bírónak it-. Tnlán ez a tüntetés adott 
szárnyat a Vasas-csapatnak, amely dacos aka?
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Hasal feküdt hete a játékba ét a mSrkőzéa első 
periódiusábnn szóhoz wm engedte jutni ellen
felét, amelynek az ellen szelet és a rosszabb pá
lyát juttatta rí sors Az első félidő úgyszólván 
teljes egészében a Vasasok félideje volt és igen 
sokszor

r«ak a szerencse mentette meg a góltól az 
I óbudaiak kapuját

Gól nélkül végződött tehát az első félidő, 
nagy előnyére a 111. kerületieknek, akik szü
net után jutottak jobb körülmények közé. Az 
erejével takarékosan gazdálkodó HL kerületi 
csapat most mór ostrom alá fogta a Vasasok 
kapuját. A Vasasok csapatán most már észre
vehető volt az. első félidő rettenetes irama és 
nz irmokat bomlasztó szörnyű talajviszonyok 
káros hatású. Porcről-percrc fogyott az cső és 
• defenzivóba vonult csapat erőteljesen és bú- 
znulatraméltó energiával védekezett a 39 per 
rig. Tovább már nem futotta az. erőből. De ek
kor is egy védőjátékos fatális pechje pecsé
telte meg a csapat sorsát.

A Hl. kerületiek halszárnya által kezde
ményezett egyik támadás folyományaként 
Rozgonjl startolt a labdára, ám a döntő 
plllatinlbnn megezuazott éa Schiller « meg

lepeti Szülik busa alatt betelte a labdát.
Hat pere hiányzott ekkor a befejezéshez. Ért

hető tehát, hogy a Vasas-csapatot, — amely 
már egy keservesen megszerzett pont birtoká
ban érezte magát — deprimálta a balsiker, 
■melyet követelt a 44. percben a másik...

Burger licndszet vétett és a megítélt tizen
egyest Senkey védhetetlcnlll belőtte.

Már az újrakezdéshez nem is volt idő. A % a- 
sasok játékosai a testi kimerültségtől ájul 
dozva hullottak az öltöző padjaira. Vezetői ki
jelentették, hogy

óvással élnek a lejátszott mérkőzés ügyé
ben.

Ar óvást arra építik, hogy a biró első Ízben 
alkalmatlannak nyilvánította a pályát, majd 
néhány szövetségi vezető presszójára a rendel
kezését visszavonta. , , r t ,

Az irreális talajon lejólszolt mérkőzés a fenti 
körülmények figyelcmbcvétclo mellett is meg
érdemelten nyerték nz. óbudaiak, akik állóké
pesebbeknek bizonyultak ellenfelüknél. A köz
vetlen védelem mellett Drössler é.s Konyor, 
nemkülönben a Remmer—Buza-Fried össze
állítású fedenetsor kiiünő játékának köszön
hető a győzelem. A Vasasok együttesében szín- 
tón a közvetlen védelem, valamint /-röhlich, 
Tóth és Himmer játéka emelkedett ki.

Biró: Magyar János.

Mérkőzések, amelyeknek 
résztvevői nem vállalkoz

tak baj'nokira .
| Nemzeti-Bástya 3:2 (2:6)

Szeged, március
Szeged csapatának, a Bástyának találkozója 

9

10.
Szeged csapatának, a Bástyának találkozója n 

Nemzetivel hnrálsftgos mérkőzéshez illő igazi 
barátságos hangulat jegyében folyt le. Mindkét 
csapat meglehetősen kímélte mngál és az akc.ó- 
kai n kapu előtt energiátlanságuk miatt nem 
tadták befejezni. A puhaságban a három tarta
lékkal játszó Bástya járt elől, amit bizonyít az 
is, hogy n játékiriő legnagyobb részében a sze
gedi legénység volt frontban, de a szépen meg
indított támadásokat a csatársor tagjainak 
lagymatag játéka miatt nem kisérhette ered-

. "jAr első félidőben a Bástya támad, majd 
vóltorntos játék után a 20. percben egy Nemzeti 
kombinációból kifolyólag Beneda kiütéssel véd 
egy éles lövést, azonban a szemfüles Horváth 
n kiütött labdát a hálóba helyezi. A gól után
a Bástya elkescrede.lt de eredménytelen táma
dásokat intéz a Nemzeti knpuja ellen. Egy ve
szélyes lerohanásból kifolyólag Horváth éles 
lövése kapuját ér, majd a 36. percben ugyan
csak Horváth hosszú lövése a kijutó Benedán 
átugorva utat talál a kapuba.

Á második félidőt Bástya-támadások vezetik 
be, amelyeknek meg is van az eredménye. 
Possákot szöktetik és a csatársor átjátszva az 
egész védelmet, a kifutó Gallina mellett hálóba 
gurítja a labdát Mindenki egyenlítést vár, mi
kor Odri félmagas lövéssel megszerzi a Nemzeti 
harmadik gólját. Ezután isinél a Bástya támad, 
egyenlíteni már nem sikerült, de Sc.htvarz fél- 
fnagas lövéssel szépít az eredményen.

Boeskay—Kispest 3:1 (1:6( 
Debrecen, március 10.

Ezer főnyi közönség előtt, a Diőszcgi uti 
sporttelepen folyt le a Boeskay és Kispest csa
patainak barátságos mérkőzése. Szép, napsüté
ses idő kedvezett a játéknak, de ennek ellenére 
a küzdelem nem volt reális, mert a teljesen fel
élőit pályán a játékosok csak nehezen mozog
hattuk. A Boeskay o mérkőzés égési ideje alatt 
látható fölényben volt és megérdemelten aratta 
győzelmét.

A mérkőzés erős Bocskny-támadóssal kezdő
dőit. Az 5. percben Dudás elbaktatta Vincét, 
amiért a biró tizenegyest Ítélt Kispest ellen. 
Srmler a büntető rúgásból berúgta a Boeskay 
vezető gólját. Ezután változatos mezőnyjáték 
alakul, Kispest kapujánál veszélyes helyietek 
egész sora adódik, amelyeket azonban a Bocs- 
kay nem tudott értékesíteni, bár Teleki több
szőr kapufát lőtt.

A második félidőben ugyancsak Boeskay 
támadással indult a mérkőzés. A 7 percben 
Semler bombaszerú lövését Dénes bravúrosan 
védte, de a visszapattanó labdát ugyancsak Szín
tér védhetetlenűl <i kapuba helyezte. A 16 perc
ben erós kispesti támadás kezdődött és a této
vázó Dcttricli mellett Gresovszky berúgta Kis
pest első gólját. Ezután n Boeskay ismét táma
dásba ment át és a 27. percben Markos szabad
rúgását Vincze a hálóba helyezte. A mérkőzés 
váltakozó mezőnyjátékkal végződött. A Boeskay 
csapatából dr. Fehér. Reviczky, Teleki, és Sem
ler. valamint n Boeskay uj játékosa, Bogdán 
tűntek ki. Kispest csapatában Dénes kapus, aki 
nek szenzációs védéseit a közönség több i/ber 
tnegtnpsnltn, valamint Wégner és Dudás játéka 
emelkedett ki
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Somogy—Péeal VSK 7:! (1:1) 
Kaposvár, március 10.

A Somogy vasárnap a Pécsi Vasutas SK-t 
látta vendégül barátságos mérkőzésre. A tréning 
elején tartó vasutasok csak az első félidőben 
bírták a mély talaj fáradalmait. A második fél 
időben ősszeroppant vendégcsapat ellen azután 
n Somogy szép iskolajátékkal fölényesen győz. 
A Somogy góljait Strakovitz (31. Weisz (2), 
Kvasz és Gácsér (l—1), mig t» PVSK-ét Forró 
lőttel.

Pécs is bevonult a vidék 
botrány krónikájába

Tegnap volt a bajnoki start a második ligá
ban és az első csonka bajnoki fordulón össze
sen három mercsel bonyolítottak le. A mérkő
zésekről oz alábbiakban számolunk be:

Turul—Pécs Baranya 2:2 (1:1).
Pécs, március 1Ö.

A Pécs-Baranya vasárnap játszotta első baj
noki mérkőzéséi a Turul FC-vel, amely rend
kívül izgalmas lefolyású volt. Az első félidő a 
Turul FC fölényével indult, de később n mér
kőzés rendkívül eldurvult. A vezető gólt Tritz 
révén a Pécs-Baranya szerezte meg, amelyet 
Sefcsik egyenlített. A második félidő első per
ceiben a Turul Lengyel révén berúgja a máso
dik gólt, de a Pécs-Baranya Halas révén ki
egyenlít. Elkeseredett harc indult most a győz
tes gólért, amely végül is a 29. percben kirob
bant botrányhoz és a mérkőzés félbeszakításá
hoz vezetett. A tribün közönsége, amely már 
eddig is izgatottan figyelte a biró intézkedéseit, 
beavatkozott a meccsbe és

egy korner alkalmával az állóhelyről követ 
hajítottak a komért rugó vendégjátékosra.

A biró azonnal lefújta a mérkőzést, figyelmez
tette a közönséget, majd jelt adott a rúgásra, 
de ekkor ismét kövek érték a Turul játékosait.

A Turul ekkor ■ közönség szidalmai kö
zött levonult a pályáról nz öltözőbe, 

ahol a rendezőség és a rendőrség — azzal, 
hogy minden körülmények között biztositják a 
játék befejezését — kapacitálták a Turult, 
hogy visszamenjen a pályára.

A Turul erre nem volt hajlandó, mire dr. 
Juhász Attila biró a szabályszerű 5 perc eltel
tével lefújta a mérkőzést. A félbeszakított mér
kőzés ügy természetesen a proflszővetség illeté
kes bizottságait fogja foglalkoztatni és ezzel 
Pécs is bevonult a vidéki botránykrónikába.

Rákospalota—Zala-Kanlzsa 3:1 (2:1).
Nagykanizsa, március 10.

Térdig érő sárban és vízben tartották meg 
vasárnap délután a Rákospalota—Zala-Kanlzsa 
bajnoki mérkőzést, amelyet mintegy 800 főnyi 
közönség nézett végig. A mérkőzés heves iram
ban indult, de a pályát elborító mély sár lehe
tetlenné telte a lendületes játékot

A játékosokat annyira elborította a sár és 
a víz, hogy a mérkőzés folyamán többször 

kellett dresszet cserélniük.
A vezetést Znla-Kanizsa szerzi meg, a 19. 

percben Farkas és Limbeck kolllziója közben 
Bakonyi gólt fejel Rákospalota kapujába (1:0). 
A 19. percben Rákospalota felnyomul és sza
badrúgást ér el, amelyet Reisner 20 méterről 
védhetetlenűl értékesít. A 35. percben Seiden 
erős lövéssel megszerzi Rákospalota második 
gólját. A második félidő eleje változatos me
zőnyjátékkal telik el. A 35. percben nz előre- 
húzódott Kanizsa védelmén keresztül tör a Rá
kospalota csatársora és Lauko III. a kapust is 
kicselezve bebiztosítja a győzelmet A nehéz 
pálya annyira kimerítette a játékosokat, hogy 
mindkét csapat tagjait valósággal támogatni 
kellett, amikor a mérkőzés végén az öltözőikbe 
térlek.

Józsefváros—Bak TK 6:2 (2:2).
A Bak tehetséges fiatalokból megszervezett 

csnpnta csak nz első félidőben tudott ellent- 
állani a Józsefváros rutinirozott csatárai állal 
vezetett rohamoknak. A Bak a második fél
időben összeroppant és kénytelen volt magát 
megadni sorsának.

17.000 néző a Rapid-WSC 
mérkőzésen !

Bécs, március 10.
64 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.)
A hirtelen beállott olvadás n mérkőzések 

megtartását komolyan veszélyeztette, de az 
utolsó pillanatban ugy, amennyire sikerült a 
pályáknt használható állapotba hozni. Egyedül 
a Brigittcnau-Slovan mérkőzést kellett jobb 
napokra halasztani.

Vienna— Wacker ' 
arányban vezetett.

Admre—Austria 
formában van.

Rapid—WSC 3:1

3:2 (2:0). A Vicnna már3:0

3:0 (1:0). Az Admira nagy

(2:0). 17.000 nézőit
•Tx

Külföldi 
futballeredmények 

Milano—Bérűn 4:2 (2:2)
Berlin, március 10.

•— A Hétfői Napló tudósítójának távirati 
jelentése. —

Tizennégyezer főnyi közönség jelenlétében 
ütközött meg a két város válogatott futballcsa
pata ma Berlinben s a közönségnek váratlanul 
magas nívójú mérkőzésben volt része. Különö
sen nz olasz c.npat rngyogtatta nagv tudását s 
a berlini csapat csak cgv félidőn keresztül tu
dott méltó ellenfél lenni A második félidőben 
azután a jobb kondícióban levő olaszok — ml- 
után teljesen felőrölték a berliniek ellenálló
képességét — fölényesen győztek.

Ai angol Noos biró erős kézzel kitünően ve
zette n mérkőzést.

A Vasasok csapata nyerte 
a tizedik Thomka-emlékversenyt

Szép napsütéses időben folyt te a BEAC ti
zedik Thomka Áron emlékversenye, melyen a 
MAC Milanóban induló három legjobb futóján 
kívül úgyszólván minden számbavehelő hosszu- 
lávfuónk elindult. A lágymányosi építkezések 
miatt .megváltoztatott terepen folyt le a ver
seny, mely azonban látványosságnak a legjobb 
akarat mellett sem volt mondható: lévén az 
egész versenyből az indulás meg a beérkezés 
látható.

Az egyéni versenyt. — mint előrelátható volt 
— az ismét jó formában lévő

Kulisár biztosan, mintegy 30 méterrel 
nyerte a meglepetisszerli második Gergely 

(Vasas) és a szépen futó Bejczy előtt.
A csapatversenyben már nagyobb volt a küz
delem s azt, ha minimális pontaránnyal is, de

Szerb harmadik, Belloni 
ötödik, Gyulai huszon
kettedik a Gazetta dello 
Sport milánói versenyén

Milánő, műre. 10.
A Gazella delin Sport vasárnapi nemzet

közi versenyén Szerb, Belloni és Gyulai sze
mélyében három magyar vendégatléta vett 
részt.

A győzelmet a nálunk l.s ismert Lippi 
ragadta magához 36 perc fa 47 másod

perces idővel.
Szerb Elek 37 p. 08 mp.-ccl a harmadik, 

inig Belloni Gyula ötödiknek futott be a 
célba, megelőztetve a milánói Pratoval. Rossz 
napja lehetett Gyulai Gábornak, aki huszon
kettedik lett.

A Birkozószövelségben dúló 
pártpolitikai villongások már 
a birkózóteremncl tartanak 

Weiss Richárd és Radvány Ödön távol
maradtak a válogató-versenyről

A Birkózószövetség a Műegyetemen tartotta 
meg vasárnap délelőtt utolsó curópabajnoki vá
logatóversenyét. Előrelátható volt, hogy a szö
vetségi tanácskozóasztalnál megindult harc 
lángjai ki fognak csapni a birkózó-szőnyegig, 
így is történt, bár olt még nem tartunk, hogy 
az egymással harcban álló egyesületek verseny
zői is részlvcgycnek egyesületeik sportpolitikai 
harcaiban.

Az curópabajnokság válogatóbizottságának 
tagjai közül egyedül Varga Béla dr. jelent meg,

Weiss Richárd és Radvány Ödön távol tar
tották magukat a válogatóversenytől. 

Helycllük vitéz Kossuth Ferenc és Csillag Mik
lós veitek részt a bizottság" munkájában. Á meg
hívott versenyzők közül Magyar Armand és 
Badó Rajmund hiányzott.

A válogatóverseny az alábbi eredményekkel 
végződött:

Zombory (MAC) győz Gyarmathy (Testvéri
ség) ellen.

Tunyoghy (FTC) győz Károlyi (UTE) ellen.
Szabó (MAC) győz Ferenczy (KAC) ellen. 
Kárpáti (UTE) győz Bcnkő (MAC) ellen.
Bede (Testvériség) győz Surányi (MTK) ellen. 
Fehér (MÁV) győz Tasnádi ((MAC) ellen.
Tunyoghy (FTC) győz Matúra (MTE) ellen. 
Dömény (UTE) győz Surányi (MTK) ellen.
Zombori (MAC) győz Szekfű (Kaposvár) el

len.
Az európnbnjnokl válogatás eddigi ered

ménye:
Légsuly: Zombori (tartalék: Gyarmathy). 
Könnyüsuly: Kárpáti (tartalék: Surányi). 
Kisközépsuly: Tunyoghy (tartalék: Matúra). 
Nagyközépsuly: Zombori.
Nehézsúly: Szelky.
Uj döntőmérkőzést rendelt el a válogató

bizottság egyrészt Tasnádi és Fehér, másrészt 
Szabó és Dömény közöli. A döntőket kedden 
este ismétlik meg a Műegyetemen.

Pillér György a legjobb 
magyar all round-vívó 

Befejezték a Tiszti VC hármas 
összetett versenyét

Szombaton és vasárnap délután került sor a 
Tisztik Vivő Club hármas összetett versenyének 
utolsl, legnagyobb érdeklődéssel- várt számá
nak, a kardvívásnak lebonyolítására. Az eddi
gieknél is nagyobb számban, összesen negyven
egyen léplek szombaton délután a plansra és 
nyolc csoportban küzdöttek a középdöntőbe 
való jutásért. Az egyes csoportokból hárman, 
összesen huszonnégyen kerüllek a középdön
tőbe. .Szelénéi visszalépett. A középdöntő küz
delmei a késő éjjel nyerlek befejezést és a kö
vetkező tiz vivő kvalifikálta magát a döntőre. 
Bogén. Nagy Ernő, Pillér dr., Tóth, Tihanyi, 
Hatz, Kabos, Piala, Idrányi és Gönczi. Nagy 
meglepetést kellett n középdöntőben az idege
sen és fáradtan mozgó Kalnitzki, nz egyik fa
vorit kiesése. A tizes döntő küzdelmei vasárnap 
délután hét ómkor kezdődtek a Tiszti VC vívó
termében, nagyszámú előkelő közönség jelen
létében. Az elsőségért fej-fej mellett küzdöttek n 
favorit Pillér és a fiatalos lendülettel előretörő 
veterán dr. Tóth Péter. Végül is két-két vere
séggel holtversenyben végeztek. A döntő nsszó- 
bán Pilléré lett 5:1 arányban megérdemelten a 
győzelmi pálma. Vereséget csupán Tóth dr.-lól

megérdemelten nyerte a „Vasas" fiatal egylíb 
tese az MTE előtt.

Részletes eredmények:
Egyénileg:

1. Kulisár István (MAC), 27 p. 47.6 mp. X 
Gergely József (Vasas), 27 p. 56 mp. 3. Bejczy 
Lajos (MAC), 27 p. 59.4 mp. 4. Ferihegyi 
(MTK). 5. Osusrth (MTE). 6. Lindtner (Vasas), 
7. Járó (MTE). 8. Majorosi (ESC) 9. Juhász 
(UTE). 10. Kiss (MTE). 11. Hrenyovszky 
(MAC). 12. Pető (MTE). 13. Balogh (Vasas). 
14. Dianicska (Vasas). 15. Lcicbtag (UTE). 16. 
Gégény (ESC).

Csapatban:
1. „Vasas" 52 pont. 2. MTE 54 pont. 3. MAC 

77 pont. 4. ESC 93 pont. 5. UTE 106 pont. 6- 
MTK 155 pont.

és Habostól szenvedett. Győzelmének titka 
nem annyira technikájában, amely még sok 
csiszolásra vár, hanem páratlan tempóérzéké
ben rejlik. Dr. Tóth vívása nagy meglepetést 
kelteit és gyakori ovációra adott alkalmat. A 
veterán vívó, fiatalokat megszégyenítő elánnal 
küzdött és nagy rutinjával mindenképpen meg
érdemelte az előkelő második helyet. Pillért 
5:4-re verte, de az első helyért vívott döntő 
asszóban kénytelen volt meghajolni a fiatal 
energia elölt. Két vereségét Fialátói és Halztól 
szenvedte el. Harmadik helyre nyugodt, szép 
vívásával Bogén került. Negyedik helyre a bal
kezes, sokszoros peches Kabos küzdötte fel ma*  
gát, aki igen szép vívást produkált.

A kardverseny végső helyezési sorrendje:
1. Pillér György (MAC) 7 gy. 2. Dr. Tótli 

Péter (MAC) 7. gy. 3. Bogén Albert (Tiszti VC) 
6 gy. 4. Kabos Endre (VÁC) 5 gy. 5. Fiala Fe
renc (MAC) 4 gy., 12 kapóit tus. 6. Idrányi Fe
renc (Békési VC) 4 gy., 13 kapott tus. 7. Hatz 
Ottó (Tiszti VC) 4 gy., 14 kapóit tus. 8. Dr. Ti
hanyi László (Vén Fiuk) 3 gy., 7 kapott tus. 9. 
Gönczi Lajos 3 gy., 8 kapott lus. 10. Nagy Ernő 
(MAC) 2 gy.

A kardversennyel befejezést nyert n kard, 
tőr és párbajtőr fegyvernemekből összetelt hár
mas verseny, melynek első megrendezésével a 
Tiszti Vívó Club eléggé nem is méltatható út
törő munkát végzett a magyar egyetemes vivő
sport *..................................... “
luk 
hogy 
siteni .. ..'..-víg
lenül hivatva lesz arra, hogy a nálunk elha
nyagolt tőr- és párbajlör-vivás fejlődésére uj 
lendületet adjon. Az első alkalommal megren
dezett hármas verseny győztese Pillér György 
MAC lett, aki kardban és epében az elsőséget 
szerezte meg és tőrben is a jó negyedik helyen 
végzett. Személyében mindenképen arra való 
vivő nyerte el a legjobb magyar all round vívó 
büszke címét Bogén Albert második helye is 
teljesen megérdemelt, mert 'minden fegyver 
nemben egyöntetű, biztos mmunkával nz elsők 
között végzett. A többiek messze mögötte ma
radnak pontszámbnn ar első két helyezettnek, 
aminek magyarázata az, hogy egy-egy számban 
vagy nem indultak, vagy helyezctlenül végez
tek. így Kalnitzky Gusztáv a verseny nagy fa- 
voritja, aki tőrben első, epében harmadik volt, 
kardban kiesvén a középdöntőből a tizenötödik 
helyre került, ami végeredményben elütötte őt 
ez első két helytől. Hajdú János, aki tőrben és 
epében az első között végzett, kardban nem 
indult és ezzel magyarázható hetedik helye; 
dr. Tóth az epében nem indulván a nyolcadik 
helyre szorult. A fiatalok között Hat: cs Nagy 
Ernő szerepeltek legszebben.

Az Összetett verseny végső ponteredménye:
1. Pillér György (MAC) 6 pont. 2. Bogén Al

bert (Tiszti VC) 13 pont. 3. Kálnilzky Gusztáv 
(Tiszti VC) 19 pont. 4. Hatz Oltó (Tiszti VC) 
19 pont. ő. Nagy Ernő (MAC) 27 pont. 6. Dunay 
Pál (BBTE) 27 pont. 7. Hajdú János (Santelli 
isk.) 29 pont. 8. Dr Tóth Péter (MAC) 30 pont. 
9. Idrányi Ferenc (Békési ““ •
Nagy Mihály (Tiszti VC) 
József (Tiszti VC) 39 pont. 
45 pont. 13. Hechs László 
Dingfelder Imre (RÁC) 53 . 
Papp László (Tiszti VC) 56 pont. 
Endre (VÁC) 57 pont

fellendítése érdekében, örömmel hallót- 
a dijakat kiosztó Holly alezredestől^ 
a Tiszti Vívó Club a jövőben rendszcre- 
kivánja ezt a versenyt, amely kétségte-

VC) 32 pont. 10. 
30 pont. 11. Dávid 
12. Witz Pál (MTK) 
(MAC) 49 pont. 14. 
pont. 15. Vitéz dr.

16. Kabos

Vasárnapi sporthírek
X Petschauer Attila első startja a legköze

lebb eldöntésre kerülő I. osztályú kardesappt- 
bajnokság küzdelmei során lesz, amikor klubjá
nak, a Nemzeti Vivő Club csapatának színeiben 
látjuk viszont a plánsón Petschauer Attilát, 
Sportkörökben nagy érdeklődéssel tekintenek a 
kardesapathajnokság elé, amelynek — össze*  
tételénél fogva — éppen Petschauer klubja a 
legesélyesebb favorifja.

X Botrányba fulladt ■ MAC—BBTE kosár
labda mérkőzés. Vasárnap délután tartották 
meg a BBTE jubiláns kosárlabda körmérkőzé
sének ötödik fordulóját. A kitűzött mérkőzések 
körül csak a MAC—BBTE mérkőzést tartot
ták meg, mivel a WAC csapata nem jelent meg. 
A MAC—BBTE-mérközés azután a második fél*  
idő 13. percében sajnálatos botrányba fulladt. 
Ekkor ugyanis a biró kiállította mindkét csapat 
cfíy-eRy magáról megfeledkezett tagját, mire 
néhány izgatott néző berohant a pályára s nem 
tellett bele egy perc, sem és általános vereke
déssé fajult a szépnek indult mérkőzés. Itt ist 
ott is öklök emelkedtek a levegőbe s az általá
nos zűrzavar csak hosszú percek múltán csilla
podott le. A továbbjátszásra azonban a MAC 
Zuber szakosztályelnök utasítására nem állott 
ki. Az incidensig 11:8 (6:6) arányban a MAG 
javára állott a mérkőzés s a gólokat Csorba 5*  
Károlyi 3. Pét tik 2 és Matusek 1, illetve Jákob- 
sen 4. Horváth 3 és Lehrer t dobták.

A szerkesztésért és feladásért felel:
Dr El.EK HUGÓ.

Kisdia:
__ ~A l-atYok1, Uhégvéllalát. l
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