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Primo de Rivera, a spanyol diktátor 
bejelentette lemondását

H Zeppelin ma átrepül Budapest 
fölött és postacsomagot dob le

Vasárnap éjiéi Indult el a Gráf Zeppelin Friedrichshafénből és Francia
országon át Róma és llápoly érintésénél haladt a tenger fölött - Hétfőn 

éjlel megfordult és a Balkánon át közeledik Magyarország felé
r fÁz egész világ feszült figyelme fordul a 
Gráf Zeppelin nagyjelentőségű keleti utjának 
sikere felé. A németek diadalmas léghajója 
a friedrichshafeni kikötőből startolt, hogy a 
Földközi-tengeren keresztül kelet felé repül 
jön, majd onnan vissza kiinduló pontjáig. 
Számunkra külön jelentőséggel bir az. hogy 
« Gráf Zeppelin útjában visszatérőben átre
pül Budapest felett és postazsákot dob le. A 
.Gráf Zeppelin elindulásáról és eddigi útjáról 
a Hétfői Napló alábbi táviratai számolnak 
he:

Friedrfchshafen, márc. 25.
’A’ Gráf Zeppelin földközi tengeri utjának 

Útvonala még közvetlenül a start előtt sem 
volt végleg megállapítva. Az útvonal körül 
Ugyanis igen különös és bonyodalmas ne
hézségek merültek fel. Úgyszólván az utolsó 
órákig nem lehetett tudni, hogy nyugati vágy
keleti irányban szeli át a Földközi tengert. 
Ennek a határozatlanságnak igen érdekes 
oka volt. Francia részről különféle kíván
ságok merültek fel a német léghajó útirá
nyát illetően.

A francia kormány ugyanis azzal a ki
kötéssel adta meg az átrepülési enge
délyt, hogy a Gráf Zeppelin csak nap
nyugta után, az esti homályban repül

het át francia terület felett
Kikötötték még azt is, hogy csak Délfrancia- 
Ország lehet az útiránya. Eckener kapitány
nak igy a svájci Jurahegység felett kellett 
volna átrepülnie a francia határt. Ez pedig 
szinte lehetetlen .feladatnak látszott, mert 
az volt a számítás, hogy

a hatalmas léghajót nyomban az indu
lás követő órákban aligha lehet kétezer 

méter magasságig vinni.
Már pedig a svájci Jura hegycsúcsai meg
közelítik a kétezer métert. így azután az 
volt a terv, hogy Eckener kapitány nyugat 
helyet kelet felé startol és Ausztria terüle
tén át halad a Földközi tenger fejé. Nehéz 
ségek merültek fel az egyiptomi utat illetően 
is.

Az angol hivatalos körök nehézségeket 
támasztotta kebben az irányban és nem 
akarták megadni az átrepUIési enge

délyt.
Az egyiptomi kormány azonban szuvéré- 

hitására hivatkozva, hozzájárult az álrepü- 
léshez. Ilyen körülmények között azonban 
mégsem leliet tudni, hogy Eckener kapitány 
átrepül-e Egyiptom fölött, vagy pedig vissza
fordul. anélkül, hogy az országot érintené.

Friedriehshafen, március 25.
Vasárnap éjszaka egy óra tájban, puncsán 
éjfél után ötvennégy perekor elindult 

keleti útjára a Gráf Zeppelin.
Éjszaka két órakor már Bajéi -fölött repült 
el, hétfőn reggel farncín időszámítás szerint 
reggel hat óra negyvenöt perckor Marseille 
fölött repült el egyenletes, »g^ors tempóban 
keleti irányban. Friedrichshafenb<n ftlf.og- 
áák a Gráf Zeppelin elSő: szikratávi rátát.

Ebben a szikratáviratban jelentette Eckener 
kapitány, hogy

déli féíegy órakor Korzika fölött volt 
és arra számit, hogy három és négy óra kö
zött elrepül Róma fölött. A következő szikra
táviratban már közölte, hogy a Gráf Zeppe
lin Korzikából jövet

három órakor megérkezett Róma fölé, 
ahol néhány kört irt le a levegőben. Róma 
lakossága az utcára csődült, nagy érdeklő
déssel figyelte az olasz főváros fölött át
repülő léghajót. Húsz perc múlva

déli irányban tovább repült a tengerpart 
mentén a Gráf Zeppelin.

A léghajó öt óra tájban elérte Nápolyi.
♦

Ideérkezett jelentések szerint még mindig

Ugrón Gábor válaszol 
Batthyány Tivadar grófnak

Elmondja, hogy a székely nemzeti tanács valóban szoros összeköttetésben 
Állott Károlyi Mihállyal, aki különböző rosszindulatú szervezetekkel 

szemben mindig támogatta nacionalista törekvéseiket

Ugrón Gábor nyilatkozik a székely nemzeti tanáes 
működéséről, Bethlen októberi szerepléséről és 

Károlyi Mihályhoz való viszonyukról
UGRÓN GÁDOR.Batthyány Tivadar gróf a Népszava vasár

napi számában nyilatkozatot lett közzé 
Bethlen István gróf miniszterelnök és Ugrón 
Gábor októberi szerepléséről. Batthyány Ti
vadar gróf nyilatkozatában elmondja, hogy 
az 1918 novemberében megalakult székely 
nemzeti tanácsnak vezére gróf Bethlen Ist
ván,’ elriöke Ugrón' Gábor volt, tagjai közöli 
pedig Bánffy Miklós gróf és Teleki Pál gróf 
szerepeltek. A Bethlen—Ugron-féle székely 
nemzeti tanács a legbensőbb politikai vi
szonyban állott a Károlyi-kormánnyal. 
Batthyány Tivadar gróf, mint akkori bel 
ügyminiszter, — Bethlen István gróf kéré
sére, — az Országház épületében hivatalos 
helyiséget bocsátott a tanács rendelkezésére. 
Ugrón Gábor, mint c tanács elnöke, állan
dóan Károlyi Mihály miniszterelnök, később 
ideiglenes köztársasági elnök környezetében 
tartózkodott és fentarlotta a két testület kö
rött az összeköttetést. Felemlíti továbbá 
Batthyány Tivadar gróf nyilatkozatában azt 
a körülményt- is, hogy 1918 február végén 
Károlyi Mihály Bőhm Vilmos és Pogány 
József kíséretében Szatmúrra utazóit a szé
kelv hadoszMlyboz.és oda.elkísérte őt Ugrón 
Gáboj-,. a JlelhíenJéle székely nemzeti tanács 
elnöke is, 

nem lehet teljesen pontosan tudni, milyen 
utón repül vissza keleti útjáról a Gráf Zep
pelin. Minden attól függ, vájjon átrepül-e 
Egyiptom fölött, vagy pedig enélkiil fordul 
meg. Eckener kapitány léghajója vagy Kon
stantinápoly és Bukarest, vagy pedig Szalo- 
niki és Belgrád fölött tér vissza a Balkánon 
át Középet! rópába.

Bizonyos azonban, hogy a léghajó vissza
térőben érinteni fogja Bécset és Buda

pestet.
A Gráf Zeppelin nagy póstát vitt magával. 
Apó staküldemények között egy póstazsákra 
való magyar küldemény is van. A posta
vezérigazgatóság értesítése szerint

a légiin jón feladott küldeményeket zsák
ba téve fogják ledobni magyar terület 

felett.

akii Batthyány Tivadar gróf nyilatkozatáról 
megkérdeztünk, a következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— A székely nemzeti tanác.s az egyedüli 
nacionalista alapon álló szervezet volt 1918 
novemberében. Kizárólag székelyek voltak a 
tagjai és köztük kbnzeróativ fáinak és nacio
nalista munkások egyaránt szerepeltek. Az 
-elnökség tagjai Jancsó Benedek, Sebess Dé
nes és én voltunk. A székely nemzeti tanács 
ülésein rendesen Jancsó Benedek elnökölt 
A tanácsnak voltak különböző albizottságai, 
amelyek között n legfontosabb szerepet a 
külügyi albizottság (öltötte be. Ennek az al
bizottságnak a vezetője Bethlen István gróf 
volt. Azokban a nehéz időkben

ez a munka volt talán az egyedüli, ami 
a jól felfogott nacionalista gondolatnak 

állott a szolgálatában.

Ezért semmiféle szemrehányás sem érhet 
minket, legkevésbé Bethlen István grófot, aki 
e kis hatáskörében is külpolitikailag annyit 
használt a nemzetnek, amennyit csak abban 
az időben használni-lehetett. A székely nem
zeti tanács feladatának igy a nemzeti integ-

A csomagon magyar nyelven az a kérelem 
lesz, hogy a zsák postaanyagot tartalmaz cs 
a megtaláló adja fit a legközelebbi posta
hivatalban. A posta azzal a kérelemmel for
dul a közönséghez,

ha valaki megtalálja a zsákot, sürgősen 
adja át a legközelebbi postahivatalban.
A Gráf Zeppelin útja körül felmerült bo

nyodalmak miatt nem lehet még pontosan 
tudni, mikor érkezik vissza útjáról a lég 
hajó. Bizonyos azonban, hogy Budapestet 
érinteni fogja és

előreláthatóan ma. kedden fog átrepülni 
a magyar főváros fölött. 

Bizonyosan azonban még nem lehet megáll? 
pitani, vájjon a délutáni nagy késő esti 
órákban érkezik Budapest fölé a Gráf Zep
pelin.

ritás szolgálatát tekintette Ez a szolgála? 
kétirányú volt. Egyrészt

arra törekedtünk, hogy a székely had
osztályt fentarlsiik és megerősítsük és 
ezzel megakadályozzuk a román csapa

tok előrehaladását.
Másrészt nz volt a feladatunk, hogy a kiil- 
földi közvéleményt felvilágosítsuk. Akkor 
még ugyanis a trianoni békekötés előtt vol
tunk és senkisem gondolta, hogy ilyen bor
zalmas következményekkel fog járni ez a 
szomorú békekötés. Ezeknek a céloknak a 
szolgálatában dolgozott a székely nemzeti 
tanács és e munkálatok során nőtte ki ma
gát az a szerv, amely azután a békekötés 
alkalmával az akkori magyar kormányok 
mellett dolgozott. Ennek a szervnek állott az 
élén Bethlen István gróf és Teleki Pál gróf. 
Ebből a szervből nőtte ki magát az a szerv 
is, amely a trianoni békekötés idején és az 
azt követő szomorú napokban a menekültek 
ügyeit intézte.

Arra a kérdésünkre, hogy ez a székely 
nemzeti tanács valóban ,.a legbensőbb poli
tikai viszonyban állott-e a Károlyi-kormány*  
nyal" —. Ugrón Gábor a következőket feleltei

— A székely, nemzeti tanácsnak mind g
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Bethlen Margit grófnő 
„A szürke raha“ első próbáján 

a Vígszínházban
Fedák Sári cikke 

Rózsahegyi Kálmánról 
Grafológia iskola 
Görlstatisztika 

Farkas Imre hasvéti ajándéka 
a Színházi Élet olvasóinak ’ 

Három felvonásos darabmellék
let, kottamelléklet 
Regénymelléklet:

Myriam Harry: 

„A gyönyör szigete" 
Simon Böske naplója 

a színházi élet 
husuöti szántának szenzációi

két irányú munkálkodása során feltétlenül 
szükségünk volt arra, hogy szoros összeköt
tetésben legyünk Károlyi Mihály gróffal. 

Elismerem, hogy valóban ÖNszeköltctés- 
ben voltunk Károlyi Mihállyal, — már
tsak azért h összeköttetésben kellett 
lennünk, mert hiszen a székely had-

osztály felszereléséhez és fentartásához 
a kormány legerősebb támogatására volt 

szükségünk.
Akkoriban minden csapat a kormány kezé
ben volt. Mivel pedig a székely hadosztály 
nacionalista érzelmű volt, különböző szervek 
részéről rosszindulatot tapasztaltunk és ezt 
a rosszindulatot kellett mindig Károlyi Mi
hály utján legyőznünk. Ki kell jelentenem, 
hogy

Károlyi Mihály ezt a törekvésünket 
mindenkor támogatta. Ami igaz, az 
Igaz... Ezt nem lehel letagadni. De a 
külpolitikai felvilágosítás szempontjá
ból Is szükségünk volt Károlyi Mihály 
támogatására. Ebben a tekintetben sem 

panaszkodhatom.
— Ami a székely nemzeti tanács politikai 

fel fogását illeti, meg kell .jegyeznem, hogy 
mi politikával nem törődtünk. Tagjaink kö
zött voltak szélső radikálisok, liberálisok, 
demokraták, konzervatívok. Mi nem törőd
tünk azzul, hogy tagtársaink milyen párt
álláshoz tartoznak politikai tekintetben 
Minket csak az integritás szolgálatúnak 
szempontjai irányítottak.

Ugrón (iábor nyilatkozata politikai körök
ben élénk feltűnést fog kc.leni, nemcsak 
azért, mert Ugrón Gábor ebben a nyilatko
zatban elismeri azt, ami*  Batthyány Tivadar 
gróf állít, — hogy tudniillik benső politikai 
viszonyban állottak a Károlyi-kormánnyal. 
— hanem azért is, mert Ugrón Gábor meg
állapít ja, hogy Károlyi Mihály gróf a székely 
nemzeti tanács nacionalista törekvéseit és 
külpolitikai akcióit mindig támogatta.

Rútkay Károly dr.

Az emberevők közül érkezett haza 
huszonöt év múltán Takács Péter, 
akit már régen holtnak hittek szülei

Eltemették a meggyilkolt 
zágrábi tőszerkesztőt

Ilelgrád, március 25.
Tegnap temetlek el Zágrábban Schlégl 

Álltait, a Novosty meggyilkolt főszerkesztő
jét. A temetésen a közélet számos képvise
lője vett részt, a kormányt Mazsurcvic dr. 
és Sori]aga miniszterek képviselték.

Koszorút küldött többek között a király 
én a mlnls7.l‘‘rc!iiök Is.

gyil- 
cred-

A zágrábi rendőrség erélyesen fph'j£1j.Íi2 Jl.

nyomozást Schlegl Antal főszerkesztő 
kosai után, eddig azonban minden 
inéuy nélkül.

Mintegy harminc személyt tartóztattak le, 
legnagyobbrészt fiatal embereket, döntő bi
zonyítékot azonban senki ellen nem pro
dukáltak. Letartóztatták többek között Cih- 
lar Szlavikot, a „Hrvat“ főszerkesztőjét és 
Matlosics Jóét a „Hrvalski Borac“ szerkesz
tőjét.

Búd János lesz az uj kereskedelmi miniszter

Bethlen miniszterelnök elutazása
A politikai éleiben már megkezdődött a hús

véti vakáció. Bethlen István gróf miniszter
elnök pénteken este elutazott Budapestről 
Olaszországba, ahol két hétig fog pihenni. A 
miniszterelnök olaszországi lartőzkodátft alatt 
nem szándékozik semmiféle tárgyalásokat foly
tatni, ezt az illőt kizárólag pihenésnek 
szenteli. De külföldre utazott a kormány
nak még több tagja, közöltük Scitovszky 
Bélit belügyminiszter, tiki Abbáziában tölti a 
húsvéti ünnepeket, valamint Búd János köz
gazdasági miniszter is, aki hosszabb ideig fog 
Boulicu bem tartózkodni. A kormául/ tagjai kö
zül egyedül Vass József népjóléti miniszter tölti 
Budapesten a nagyhclcl és a húsvéti ünnepeket. 
Vass József népjóléti miniszter, aki egyben n 
miniszterelnök állandó helyettese is. -— lesz, az 
egyetlen aktív miniszter a húsvéti szünet alatt.

A Hétfői Napló legutóbbi számában elsőnek 
'közöltük n kormány döntését, amely a keres
kedelmi tárca vezetésében bekövetkező válto
zásra vonatkozik. Bethlen István gróf miniszter 
elnök ugyanis — értesülésünk szerint — 

elfogadta Herrmann Miksa fölajánlott le
mondását

és ezzel egy régóta akut miniszterválság nyert 
ideiglenes elintézést. Ezt a mullbeti értesülé
sünket minden oldalon megerősitelték, sőt a 
Hétfői Napló most abban a helyzetben van. 
hogv az mód kinevezése tekintelél'Cii is hiteles

előtt megállapodott Bud Jánossal 
információkkal szolgálhat. A Hétfői Napló 
'punkalársa ugyanis a legbeavatotfabb kor
mánykörökből szerzett értesülése szerint, pén
teken megtörtént a döntés az uj kereskedelmi 
miniszter személyét illetően.

Bethlen István gróf miniszterelnök mielőtt 
Olaszországba utazott volna, pénteken dél
előtt hosszas tárgyalást folytatott Búd 
János közgazdasági miniszterrel, akinek 

felajánlotta a kereskedelmi tárcát.
Bml János közgazdasági miniszter a kereske
delmi tárca vezetését válnlla és ennek alapján 
Bethlen is Búd közölt már végleges megálla
podás jött létre.

Hermann Miksa utóda tehát Búd János 
lesz,

egyelőre azonban továbbra is IVfllfcó Lajos 
külügyminiszter látja el helyettesi minőségben 
a kereskedelmi minisztérium vezetését. Annyi 
bizonyos, hogy Herrmann Miksa hosszabb ideig 
Árosban marad és visszatérése után teljesen 
visszavonul a politikai élettől. Hir szerint egye
dül közgazdasági tevékenységet fog folytatni 
és hazaérkezése után mindjárt

átveszi a Dunántúlt Villamossági rt., vagyis 
a Talbot centrálé érdekeltség elnöki állásút.
Búd János kereskedelmi miniszterré való ki

nevezése csak a költségvetés letárgyalásn után 
fog megtörténni. 

Génnel ellenőrzi a posta a 3 perces telefonbeszélgetést

Kz élet néha megismétli a regényeket és re
gényíró fantáziájúra valló cselekményeket öl
töztet valósággá. Régi francia detektivregény- 
írók játszattak el hőseikkel olyan cselekménye
ket amelyhez hasonló a mull héten történt 
meg Budapesten.

Cselfői Takács Sándor az erdélyi korona
uradalmak jószágigazgatója volt egészen a há
ború végéig és mint ilyen Aradon lakott család
jával együtt. A román megszállás után az idős 
arisztokrata, akit közben nyugdíjazlak, 

feleségével együtt a fővárosba költözött 
és azóta itt élnek csöndes visszavonultsógban 
egy Csáky-utcai bérház úri eleganciával beren
dezett négyszobás lakásában.

Néhány nappal ezelőtt történt, hogy egy dél
után csöngettek a nyugalmazott jószágigazgató 
ajtaján. Takács Sándor maga sietett ajtót nyit
ni és amikor azt feltárta

egy magas, 30—35 esztendős, szakállas 
férfi állt a küszöbön.

Mellette egy elegánsan öltözött, majdnem bar- 
nabőrü nő és két kis gyerek.

Takács Sándor meglepetten nézett a jövevé
nyekre és bár biztosra vette, hogy a kissé exo- 
likusnak tűnő idegenek elvétették az ajtószá
mot, udvariasan megkérdezte, hogy kit keres
nek.

— Én cselfői Takács Péter vagyok és az
édesapámat keresem!

— felelte kissé idegen kiejtéssel — de magyarul 
a fiatal férfi.

Az őregurnak hirtelen két könnycsepp sza
ladt a szemébe a névnek hallatára, de azután 
elkomorodott és erélyes hangon a következőket 
mondta:

— Az én fiam huszonöt esztendővel ezelőtt 
meghall! Szélhámosokkal pedig nem állok

szóba!
Ezzel be is tette az ajtót a csodálkozó fiatal

ember orra előtt. Azonban
a csengő nemsokára újból megszólalt és az 
ajtó elölt álló idegenek végül Is annyira 

kérték bebocsátásukat,
hogy Takács Sándor betessékelte őket dolgozó
szobájába, ahol a fiatalember részletesebben 
előadhatta jövetelének célját.

A fiatalember előadásából egy fantasztikus 
életregény bontakozott ki. Kerek huszonöt esz
tendővel ezelőtt történt, hogy Takács Sándor 
akkor

tízesztendős fia: Péter egy szép nyári dél
előtt kiszaladt az arndi ház kapuján — és 

többet nem tért vissza.
A kétségbeesett szülők heteken át kerestették 
csendőrökkel mindenütt az eltűnt kisfiút, azon
ban mindén kutatás hiábavaló volt, nem akad-' 
tak nyomára. Az eltűnés után következő har
madik héten pedig

egy körülbelül tízesztendős kisfiú már-már 
fcltsmcrhetetlen, ruhanélküli holttestét fog

ták kl Arad közelében a Marosból.
Az apa felismerni vélte eltűnt kisfiát a holt
testben, diszcs temetést rendezett neki és az 
aradi temetőben még ma is áll a díszes már- 
ványsiremlék: Itt nyugszik Takács Péterke, élt 
tiz évet.

A késői látogatónak előadásából, most, hu
szonöt esztendő elmúlta után kiderült, hogy

a kisflucskii — nem halt meg.
A kis Péter elszökött hazulról s mivel :» Vásár
téren éppen egy vándorcirkusz pakkolt aznap 
délelőtt, hogy tovább folytatja útját délfelé, 
felkéreckedett a kocsira — és a vidéki artisták 
szegényes truppja magával vitte a kisfiút.

Szomorú esztendők következtek a kis Takács 
Péterre. A vándorcirkusszal bebarangolta az 
egész keletet, járt Törökországban, Kisázsiúban, 
mig végül Marokkóban elmaradt a társulattól. 
Ekkor már 15 esztendős volt Az élet rengeteg 
megpróbál tatása a serdülő fiúból megfontolt 
férfit csinált. Haza vágyott ekkor már, de nem 
mert hazajönni, félt, hogy itthon nem bocsáta- 
nának meg neki. Tovább indult. Egy

fehérhajóra állt be inasnak, igy jutott cl 
Afrikáig,

ahol Saint Paoló de Loandából cgv kutató ex
pedícióval indult távoli, ismeretlen, még fel

nem fedezett földrészek felé.
Emberevő törzsek körött, állandó izgalom
ban és életveszélyben, az őserdő vadállatai
nak társaságában telt el cselfői Takács Pé

ter újabb tiz esztendeje.
Az expedíció már régen visszatért Európába, ő 
azonban ott maradt a bennszülöttek között, 
mint tanácsadójuk, titkáruk, orvosuk — és egy 
kicsit talán istenük is, mert mint természet
fölötti lényt tisztelték Flaubert puskája és fény
képezőgépe miatt.

A világháborúról mit sem tudott, a ver*,.,.,  
taros esztendőket ott élte át a Nyassa föld 

közepén.
A honvágy azonban mindennél erősebb volt. 
Az húzta, vonta hazafelé a fiatal férfit, aki any- 
nyi esztendővel ezelőtt került el Aradról.

Takács Péter tehát elindult hazafelé. Afriká
ból hosszú az ut, amig Aradra ér az ember. És 
sok az állomás. Takács Péter megállt többször 
pihenni, igy Marokkóban is. És itt kerek öt esz
tendőt töltött, mert

dúsgazdag arab főur leányába lett szerel
mes 

és ennek a szerelemnek az lett a vége, hogy el
vette a feltűnően szép arab leányt feleségül. Le
telepedett Marokkóban, apósa házánál és már- 
már azt hitte, hogy sohasem látja viszont Ma
gyarországot.

A honvágy azonban mindennél erősebb. A 
honvágy nem hagyta nyugodni Takács Pétert.

Elindult feleségével és két gyermekével s 
nem nyugodott addig, amig fel nem kutatta 

öreg szüleit.
Cselfői Takács Sándor és felesége hitetlenül, 

tamáskodva hallgatta a fiatal férfi előadását, 
amelyet bizony már csak tört magyar nyelven 
tudott elmondani, ök már elsiratták és meggyá
szolták holtnak vélt fiukat — nem tudták csak 
ugy, percek alatt elhinni, hogy — a halott fel
támadt. A fiatal férfi azonban olyan meggyő
zően elevenítette fel gyermekkorának apró él
ményeit, hogy

végül az öreg szülők is elhitték az igaz
ságot

és boldog zokogással ölelték magukhoz halott
nak vélt gyermeküket.

Budapesti ügetőversenyek
Mindkét ünnepnapon nagyszámú közönség 

kereste fel a versenypályát. A versenyek, ha 
nem is voltak tulnépes mezőnyök, eléggé vál
tozatosak voltak. Egyes lovak tulnagy időbeli 
javulást hoztak és igy. meglepetésszerűen nyer
tek.

Részletes eredmény. Vasárnap: 1. futam: 1. 
Lady Róse (Maszár F}, 2. Avanti I. (Kalinka^ 
3. Dry (Nagy). Indultak még: 3. 10, 13, 15. 
Tót. 10:93, 12, 11, 11 Olasz 10:32. 11. futam: 1. 
Malvina (Benkö), 2 Rámás (Novák) Indultak, 
még 6, 9. Tót. 10:53, Olasz 10:24. III. futam: 1. 
Néha (Tanzer), 2. Arabella (Kovács J.), 3.
Anna (Marschal). Indultak még 1, 2, 3, 6. Tót 
10:26, 13, 12, 14. Olasz 10:42. IV. futam: 1. Or- 
mozd (Kalinka), 2 Champion (Maszár I.), 3. 
Iwa (Wiesner) Indultak még 1, 3, 5, 0, 7. Tót. 
10:21, 14, 18, 24. Olasz: 10:57. V. futam: L 
Eion (Wiesner), 2. Polly (Kovács J.), 3. Csár
dás (Zwillinger). Indultak még 2, 9, 11, 12. Tót, 
10:22, 15, 19, 17 Olasz 10:64. VI. futam: 1. Ob
sitos— öcskös (Pekáry). Indult még 1, 2. Tót. 
10:12. Olasz 10:19. — Hétfő. I. futam: 1. Lord 
Ida (Maszár F.), 2. Emden (Feiser). Indultak 
még 12, 14. Tót.. 10:13. Olasz 10:24. II. futami 
1. Kleine Dame (Maszár F.), 2. Dante (Maszár 
I.), 3. Pilger (Wiesner). Indultak még 1, 7, 8, 
9, 10. Tót.. 10:39, 11, 11, 13. Olasz 10:40. 777- 
futam: 1. Recece (Maszár I.), 2. Senator M. 
(Deák), 3. Királylcány (Kovács II.). Indultak 
még 9, 13, 14, 15. Tót. 10:33, ló, 14, 12. Olasz 
10:53. IV. futam: 1. Jázmina (Feiser), 2. Medca 
(Zwillinger), 3. Detre (Tfinzer). Indultak még 
0, 7, 9, 12, 14. Tót. 10:45, 16, 14, 15. Olasz 10:46. 
V. futam: 1. Öcskös (Novák), 2. Mályvácska 
(Fityó). Indultak még 3, 4, 5, 13, 14. Tót. 
10:155, 27, 33, 21. Olasz 10:74. VI. futam: 1. 
Naplopó (Kovács II.), 2. Colorado Zealous (To- 

|man), 3. Livi (Maszár F.). Indultak még 1, 13, 
I 14. Tol. 10:270, 100, 27. Olasz 10:38..

A posta illetékes ügyosztályát olyan terv 
megvalósítása foglalkoztatja, amelyet való
szinüleg vegyes érzelemmel fogad majd a 
főváros közönsége.

Az eddigi tapasztalat azt mutatta, hogy a 
budapesti közönség a külföldön bevett szó

I’nrhlngcr Ferenc mint fin. I’adilngcr 
I crenrné, szül Ikotlcs Mária mint menye, 
Pachlnger Tilda és Berta mint unokái, 
ugy a maguk, valamint az összes rokon- 
ság nevében is, mély fájdalomtól megtört 
szívvel jelentik, hogy 

iti. paciüiiger Ferenc 
pékmester

folyó évi március bó 21-én, reggel 5 
órakor hosszas -zenvedés és a haldoklók 
szentségeinek ájtnlos felvétele után, éle
tének 72 ik évében, az Úrban csendesen 
elhunyt.

A megboldogult bűit tetemei f. é. móré. 
20 án. d u. -I órakor fognak a III. kér. 
temetőben örök nyugalomra helyeztetni.

Az engesztelő szent nagymise áldozat 
nz. elhunyt lelki üdvéért foívő évi április 
hó 10-én’. reggel 8 órakor fog az óbudai 
plébánia templomban az Egek íjának 
bemulattalni.

Budapest, 1029. évi március 24-én.
Aidát és béke lebegjen felejthetetlen 

tudattunk drága porai felelt!

kassal ellentétben a szükségesnél hosszabb 
idő alall bonyolítja le telefonbeszélgetéseit. 
Rövid elintézés helyett hosszas diskurzuso
kat folytai a közönség nagyrésze és ez nagy
ban hozzájárul a telefonközpontok túlter
heléséhez, aminek viszont a lassúbb kapcso
lás a következménye. A posta ezért elhatá
rozta, hogv szigorúan 3 perces beszélgeté
sekre szoktatja a közönséget. A terv az, 
hogv az apparátusokra ellenőrző-készüléke! 
szerelnek.

A készülék jelzi, lin n 3 perces beszél
getési Idő telelt és minden megkezdett 
3 percért ujahh beszélgetést dijat kell 

fizetni.

\z ellenőrző-.'zerkezet már készülőiéiben 
van. Ideiglenesen ugy tervezik, hogy egy
előre csak a nyilvános állomásokon szerelik 
fel és a tapasztalatoktól teszik függővé a 
további eljárási.

Női ing ^ nadrág
Jó minőségű sifónból, hímzéssel..

Szoknyakombiné
Jó sifónból, hímzéssel

Hibás pétiéin- ás uattas- 
papianokat kiárusítunk

1 <lrb mindkét oldalt előtti paplan.............. P 13.70
t drb világos szatéu-paplan, cloth béléssel .. P 18.-
1 drb Ideit pchvn.paplan, gyönyörű, 

minták, alma Cloth-Mlésacl ..................... 1*  7B.—
Azonkívül hibás lehrm-, félselyem-, brocut- 

paplanokat i aktánál, áron alul la órusltunk
sÍM>on „íniOi.*-  i-t vi.« ygyák

I IV., Knraerma.vcr Károly ucca 1. (Központi városháza)

|.25 5-,s

hálóing
kitűnő r (tó óból hímzéssel és 
csipkével _ — — ~..................-

3“
Férfiing puplin 

mellel, fehér és világos mintás, 
2 gallérral ...........................................

Selyem puplining
fehér és színes d.vatmlntás, első
rangú szabás .....................................-

a 1 e g ú j a*b  b k I mintázás ok ba nj 

2 gallérra*  ............................................

9"'
Postai megrendeléseket utánvétellel költségmentesen szállítunk

Március zu-eu, UCCasionKS -

KASCHA ár 13“
CSŐK ®gy napig! modern tavaszi színekben............... -

Március 20-én, Occasiónk

Hátion egész nap ngtlua
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Gróf Batthyány Ilonát 
vasárnap cigányzenével temet

ték el a kerepest temetőben
Egész Cinkota elkísérte utolsó útjára a község nagyasz- 
szonyát, akinek koporsóját kisleányával együtt a Batthyány 

mauzóleumban helyezték el

MEGJELENT

REYMONT
NOBELDÍJAS NAGY REGÉNYE, A

Az első felelős magyar miniszterelnök 
leányát, Cinkota község körülrajongott 
nagyasszonyát, Batthyány Ilona grófnőt va
sárnap délután helyezték örök nyugalomra 
a Kerepesi-uti temetőbe a Batthyány-mauzo- 
leumba.

A kis cinkotai kastély előtt már vasárnap 
egy órakor kezdtek gyülekezni azok, akik le 
akarták róni kegyeletüket az elhunyttal 
szemben. Bent a kastély fekete drapériával 
bevont falai között száz szál gyertya fényé
től övezve nehéz csipkével borított brokát
selyemmel körülvett, súlyos vörösréz kopor
sóban pihent az elhunyt Batthyány Ilona 
grófnő. A nagy vörösrézkoporsó melleit egy 
kicsike egyszerű szürke fakoporsó, rajta ez 
a felírás:

Benlczky Lea 1880—1883.

Batthyány Ilona grófnő fiatalon elhunyt 
kisleánykája fekszik ebben a koporsóban. 
Délelőtt exhumálták a kastély kertjében lévő 
kápolnából a rég elhalálozott kisleány tete
mét, mert édesanyja, aki élete nagyreszét el
hunyt leánya emlékkultuszának szolgálatába 
állította, azt kívánta utolsó akaratában, hogy 
elhunyt gyermekét vele együtt helyezzék 
örök nyugalomra atyja, illetve a kisleány 
nagyatyja mellé.

Fél kettőkor, mikor a szertartás kezdetét 
vette, már négy-ötezerfőnyi tömeg szoron
gott a kastély előtt. A koporsónál állottak a 
legközelebbi hozzátartozók a tradiciós Bat
thyány név viselői: Batthyány Elemér gróf 
az elhunyt fivére, Batthyány Gyula és Bat
thyány Lajos grófok, Batthyány Ilona grófnő 
a kis dédunoka, Keglevich Pál gróf az unoka. 
Az elhunyt másik unokája Keglevich Ilona 
grófnő, vitéz Bárczay Ferenc felesége nem 
jelent meg a cinkotai szertartáson, csak a 
Ferenc József-laktanyánál csatlakozott autó
jával a gyászmenethez. Ott voltak az el
hunyt tisztelői gróf Károlyi György, gróf Czi- 
ráky Jánosné, gróf Pejacsevich Márkné, 
Benlczky Géza, bárcziházi Bárczy István ál
lamtitkár, aki a miniszterelnököt képviselte, 
bizalmas barátnői, legszűkebb környezetének 
tagjai. A hozátartozók mögött pedig felsora
kozott

Cinkota község apraja-nagyja, 

hogy utolsó búcsút vegyenek rajongásig sze
retett nagyasszonyuktól, a parasztgrófnőtől, 
ahogy Batthyány Ilona saját magát szerette 
aposztrofálni. A koporsó közelében pedig 
keservesen sirt az elhunyt sok éveken ke
resztül bizalmas komornája és hü házvezető
nője, Németh Mária.

Fél kettőkor kezdődött a szertartás, ame
lyet Barabás István budapesti unitárius lel
kész végzett kis segédlettel a legpuritánabb 
egyszerűséggel, amint ezt az elhunyt meg
hagyta. A szertartás után Rentmeislcr Ká
roly dr. cinkotai törvényhatósági bizottsági 
tag állt a koporsó mellé és meleg szavakkal 
búcsúztatta a grófnőt.

Azután előállóit a két halottas kocsi. Az 
egyik kicsi fehér, ebbe tették a kis Lea ko 
porsóját, azután egy másik hatlovas gyász
kocsi a Batthyányiak címerével, rajta ez a 
felírás: beniczei és micsinyai özvegy Be- 
niczky Gáborné született szabadbatthyányi 
és németujvári Batthyány Ilona grófnő, élt 
87 évet.

A koszorús-kocsi zsúfolásig el van boriivá 
virágokkal. Megindul a menet. Elől a papok, 
a koszoruskocsi, majd a halottaskocsik, az
után az autók hosszú sora, utána pedig Cin

kota község népe. Ebben a sorrendben éri el 
a menet a cinkotai helyiérdekű állomását, 
ahol kettéválik a gyászoló sokaság. A hozzá
tartozók és a tehetősebbek autóra szállnak, 
úgy kisérik végig a pesti temetőig vezető gö
döllői országúton a két halottaskocsit, a sze 
gúnyebbek, a nép részére

három különvonat áll rendelkezésre.

Az autóktól követett menet háromnegyed 
négykor érkezett a Keleti pályaudvarhoz, 
ahol már várt a különvonat népe. Itt újra 
felsorakoztak. Elöl a tarkaruhás leányok 
Cinkota leventéi, a halottaskocsik mellett 
diszruhás tűzoltóság és az elhunyt kedves ci
gányai Rác: Lajos vezetésével. Szomorúan, 
fájóan sir fel vonóik alól a nagyasszony két 
kedvenc dala, a .Deres a fű" és a „Most van 
a nap lemenőben". Azután a grófnő saját 
szerzeményei, szép bánatos magyaros moti- 
vumu kesergők. így ért ki a processzió négy 
óra után a Kerepesi-uti temetőbe.

A Batthyány-mnuzoleum előtt már nagy 
tömeg várakozott. Mikor a két halottaskocsi 
és a zarándokok tömege odaért, feltárult a 
kripta ajtaja, a lejáratokat elrekesztö hatal
mas kőtömbökre helyezték egymás mellé a 
két koporsót.

Felcsukló zokogás közepette az unitárius 
lelkész mondott gyászbeszédet, majd Ruffy 
Pál ny. államtitkár búcsúztatta a halottat a 
Magyar Gazdasszonyok Egyesülete nevében.

Ezután lebocsájtották a koporsókat a 
kripta mélyébe, amelynek ajtaja döngve csa
pódott be a parasztgrófnő után.

A nagyasszony végrendelete körül fellán
golt harc pedig most veszi csak igazán kez
detét. Keglevich Pál gróf az elhunyt unokája, 
ügyvédje Rajna Dezső dr. utján a husvétkor 
megejtendő leltározások után megtámadja az 
egész végrendeletet azzal az indokolással, 
hogy

az elhunyt Batthyány Ilona grófnő ezt 

nem szabad elhatározásából hozta.
Keglevich Pál grófot a végrendelet szerint 
tudvalevőleg a köteles negyedrész illeti meg, 
amelyet pénzben kell kifizetni a grófnak. Ez 
mintegy kétmillió pengőt jelent, szemben az, 
egész hagyaték összegével, amely’ hozzávető
legesen nyolcmillió pengőt tenne ki. Kegle
vich Pál gróf vasárnap délelőtt ügyvédje je
lenlétében közölte elhunyt nagyanyja főbb 
személyzetével, hogy méltányolva Batthyány 
Ilona grófnő utolsó akaratát, a nekik hagyo
mányozott, mintegy kétszáz holdnyi földnek 
birtokukba jutását

nem fogja megnehezíteni.
Ugyancsak nem gördít akadályt az elé sem. 
hogy Csoknyai István <lr. a végrendelet vég
rehajtója megkapja a hagyományozott har
mincnyolc hold földet.

Amennyiben Keglevich Pál gróf a köteles 
negyedrész elfogadására lenne utasítva, úgy 

Keglevich Ilona grófnő emelne óvást, 
mert ennek a negyedrészének kiszámításánál 
figyelembe vennék azokat az ingatlanokat és 
vagyonokat, melyeket Keglevich Ilona gróf
nőnek az elhunyt már halála előtt ajándéko
zott.

Értesülésünk szerint a pólvégrendeletek 
nyomán a perek egész légiója,

mintegy harminc per fog megindulni, 
mert akiket nz elhunyt nagyasszony már ré
gebben örökségben részesitett, nem hagyják 
magukat az újabb végrendeletekkel elütni 
birtokuktól.

I. KÖTET: AZ ŐSZ
II. KÖTET: A TÉL

III. KÖTET: A TAVASZ
IV. KÖTET: A NYÁR

A NÉGY KÖTET ÁRA: 16.- P.
FÉLBŐRKÖTÉSBEN: 22- P.

DANTE KIADÁS

Játék közben lelőtte ba
rátját a csepeli erdőben 

egy 16 éves tanuló
Hétfőn délután véres gyermek tragédia 

játszódott le a csepeli uradalmi erdőben. 
Imre Gergely nyugalmazott rendőrkezelő 
tizenhat, éve fia. barátjával, Bokodi József 
tizenhat éves gimnáziumi tanulóval az er
dőbe ment játszani. Hogy a játékot még ér
dekesebbé legye, magával vitte édesapja 
volt szolgálati fegyverét, egy 7.65 miliméte
res Frommer pisztolyt. Játék közben a 
fegyver Bokodi József kezébe került és ed
dig még meg nem állapított módon

Párizs temeti a marnei győzőt,..
Foch marsall tetemét ágyutalpakon szállították a 
diadalív alá, onnan a Notre Dame székesegyházba

Párizs, március 25.
A párizsi középületeken és a magánépületek 

egész sorain gyászfátyollat borított trikolórokat 
lenget a szél: Párizs temeti a marnei győzőt. 
A GrcnelJe-ulcai gyószházba ezrével zarándokol
tak az emberek. Vasárnap szállították ál a 
gyásrházából az Arc <lc Triomphe aló. A gyász
szertartást Saint-Clotildi plébános végezte több 
miniszter és magasrangu katonatisztek jelenlété
ben. A gyászmenctcl egy szakasz vertes katona 
kísérte.

A diadalív alatt a koporsót a Névtelen Ka
tona sírja mellett helyezték el ógyutalpra 

fektetve.
A nagy tolongásban többen elájultak, egy szív
bajos ember pedig hirtelen szivgörcsöt kapott és 
meghalt. A koporsó mellett két jezsuita atya 
imádkozik, körülötte pedig tisztelgő állásba me
revedve négy katonatiszt, egykori frontharcosok 
és cserkészek állnak diszőrséget. Az eredeti 
program az volt, hogy a koprsól bélfőn szállít
ják a Notre-Dnme székesegyházba és ott fogják 
felravatalozni. A marsall özvegye azonban meg
akarta kímélni az őrtálló diszgárdát a túlságos 
fáradalmaktól és ezért uz ő kérésére

már vasárnap este átvitték a koporsót a 
Notre-Dame székesegyházba,

ahol az egyik oldnlkápolnában tették gyászdra
périával bevont katnfalkra. A közszemlére tét 
koporsóhoz a diadalív alá és a székesegyházba 
a becslések szerint közel

egymillió ember zarándokolt.
A temetésen résztvevő küldöttségek jóformán 
mind megérkeztek. A külföldi vendégek között 
van W ti.ion néhai angol marsall özvegye, Reatty 
angol tengernagy, Caviglia olasz tábornagy vala
mint u párizsi katona delegációk vezetői.

A walesi hereeg. nkl az angol királyt fogja

AZ EGYSZERŰ NÉP, A FALU, 
A FÖLD ÉLETÉNEK MESTERI 

MEGÖRÖKÍTÉSE

hirtelen elsült.
.1 golyó halántékon találta a rendőrkezeid 
fiát, aki

eszméletlenül trriilt el az erdő tisztásán.
Bokodi rémülten szaladt segítségért és nagy
sokára a környékbeliek meg is érkeztek a 
helyszínre, ahonnan

az életveszélyesen megsérült fiút
a csepeli Weisz Manfréd-kórházba szállítot
ták. A végzetes játék áldozata haldoklik.

képviselni, ma este 11 órakor érkezik 
Párizsba.

A temetési menetben az Egyesült-Államok kül
döttségét Persbing tábornok a belga küldöttséget 
pedig Károly herceg vezeti.

Súlyos autókarambol 
a Kálvária-téren

Vasárnap délután a Kálvária-téren gyors 
tempóban haladt egy autó.. Molnár Pál 77 
éves bognármester, aki az úttesten haladt 
át, nem vette észre a közeledő autót cs a 
kerekek alá került. A sofTőr a gázolás után 

megállás nélkül továbbrobogott 
és elmenekült. Közvetlenül az autó mögött 
haladt plávcr Gyula fővárosi gépész motor
kerékpárján, amelynek oldalkocsijában egy 
rokona ült. Pláver csak az utolsó pillanat
ban vette észre a kövezeten ájultan fekvő, 
elgázolt embert és hogy az újabb gázolást 
elkerülje, hirtelen oldalra vezette a gépet. 
A hirtelen kanyarodás következtében

a motorkerékpár felborult
és utasai széles ívben kirepültek. Pláver 
Gyulának nem történt baja, a motorkerék
pár utasa azonban súlyos természetű zúzó- 
dósokat szenvedett. Csakhamar megérkez
tek a mentők, akik Molnárt és a megsebe
sült utast kórházba szállították. A rendőr
ség keresi a lelkiismeretlen kocsivczetöt, 
aki a gázolás ulán továbbrobogott.

RADÓ ALADÁR
női ruhaaruhaza

nagy kirakatsorában mindenki megtalálja az Igényelnek és Ízlésének megfelelőt.

Külön „Reklám-osztály**
LagnaggaM usiaszték. lagolcsODD árak.

Bécsi-utca S., Deák Ferenc-utca sarok
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li i 10: Bi
A Rádió mai műsora

Keddi március 26.
Budapest áló l. '20 9.15: Hangverseny.

.Közreműködnek: Bccr Olga ■ <n- k , R.idó Magda 
■ csellói . Ponrr.it z I...-/!<■ 'zongora 9.30: 
Hírek. 9.15: \ hangú r < ny folytató*;:.  12: 
Déli liarancszó az rgy< trinlí ri templomból, i«bi- 
lár.ijjelc.nlf 12.0.'.: Cigányzene. — 12.25: 
Hírek 12.35: \ It.t, gS ■ t M <<V fol\lal.isa. - 
1: Pontos idójcL i -. időjáiás, s izállásjclenlé’.— 
240: Hírek, élelmiszerárak. 4: Szalay László 
novelláiból olvas fel Bnróthy József, az I j Szín
ház tagja — 4.45: Pontos időjelzés, időjárás, 
sizállá.-jelí Illés és hír k. 5.10: Haidegger 
Ernő felolvasása; .A szén cseppfolyósító sa és 
az ugviwsczelt inuben/iif5.20: Szórakoz
tató zene. (Zenekari liaiigs n nvi Vezényel: 
Béig Olló karnagy. —6.30: ..Mit üzen a Rá
dió?" 7.30; Hangverseny. Közreműködnek : 
xémelhy Ella és Székely Mihály, a m. kir. 
Operaház. művészei, G itler Endre h.'grdűmü- 
sész. Zongorán ki‘ér: Polgár Tibor. — 9.15: 
Pontos időjelző-. hírek. 0.30: Jazz lrió hang
versenye. 10.30: Idöjárásjclmlés. Utána: Ci
gányzene.

KÜLFÖLD:
11.00: BÉCS. Hangieraeny
12.00: KOPENHÁGA: Éttermi zene 
12.30: MILÁNÓ: Rádió kvartett

1.30: FRANKFUR I Grnmafnnzenc
X00: DAVI.NTRY Szórakoztató zene
3.30: BERLIN: ..Húsvéti szertartások" 
4.00: BÉCS: Hangverseny 
5.40: HILVERSVM: Szórakoztató zene 
7.30: BERN: Ar. újságolvasó (p-zihológlai 

tanulmány)
8.00: LIPCSE ír és skót dalok 

STOCKHOLM. Beethoven: „Fldelio" 
(opera)

8.05: KÖNIGSBERG: Zenekari hangverseny 
8.30: Ml'NCHEN: Zenekari hangverseny 
9.00: HAMBl’KG: Szórakoztató zene.

BÉCS: RnfTiiel Coelll hangversenye
9.30: KOPENHÁGA: BeeIlim en-est 

10.00: OSLO: A l’en-Chib előadása 
10.30: KÖNIGSBERG: Bnlalajkn zenekar 
10.45: LONDON; Tánezene

— Időjárás. A Melcorológiui Intézet hét
főn nz időjárásról n következő progrózisl 
adta ki: Változóan felhős, enyhe idő várható, 
helyenkint jelentéktelen esővel.

— Dohmínyl óriási sikere Prágában. Prá
gából jelentik: Dohnányi Ernő dr. a cseh 
filharmonikusokat dirigálta a prágai Sme- 
tana hangversenyteremben. Karmesteri mű
vészete még a budapesti filharmonikusok 
vendégszereplése óta u prágai közönség leg
jobb emlékezetében van, amiről a zsúfolt 
nézőtér is tanúskodott A műsoron Haydn 
h-dur .szimfóniája szerepelt, amelynek ez 
volt az első előadása Prágában, továbbá 
Beethoven Eroicája és Dnhnányi Buralia 
llungaricója. Dohnányi valamennyi müvet 
vezérkönyv nélkül vezényelte. A közönség 
lelkes ünneplése egyre fokozódott és a hang
verseny végén alig akarták leengedni Doh- 
nángit az emelvényről.

— Az öngyilkos Janc.só Lajoané gyógyul
tan elhagy la u kórházat. Megrázó jelenet 
folyt le. hétfőn délelőtt a Kókuskórházban a 
női öngyilkosok kórtermében. Jancsó La 
josné, aki mint ismeretes, néhány nappal ez
előtt életuntsúgábiin gázzal megmérgezte 
magát, minthogy állapota teljesen javult, az 
orvosok beleegyezésével el akarta hagyni a 
kórházai A fiatalasszony nem tudta, hogy 
lérje világitógázznl megmérgezte magát és 
meghalt. Jancsó Lajosné elöli gondosan el
titkolták férje halálát és a fiatalasszony, 
akinek állapota egyre javult, boldogan igye
kezett haza a kórházból, hogy férjével talál
kozzék. összeszedte holmiját és éppen cl 
akarta hagyni a kórtermet, midőn barátnője 
lépett be oda. A barátnő egy-két percnyi be
szélgetés után közölte férje tragikus halálát 
.lanrsóncvel, aki a hit hallatára elájult és 
sirógöresöket kapott

— Tűz ■ szénbányában. Hétfőn délelőtt 11 
órakor jilenletlék a tűzoltóságnak, hogy a 
Bécsi-ut 6023 helyrajzi szám alatt lévő szén 
bányában tűz keletkezett. A veszedelmes tűz el 
oltására a II . Hl kerületi és ti központi tüzér
ség vonali ki és a füzet rövidesen eloltották.

Hajnali affér
a hirtelen kikanyarodó gépkocsi miatt

botrány játszódott le szombatról va- 
virradó éjjel a Wesselényi-utca és a

Parázs 
sámnpra 
Kertész-utca sarkán.

Az egyik körüli mulatóból éjjeli három óra 
után egy jókedvű háromtagú társaság fordult 
ki az utcára és a Wesselényi-utrában a Ker- 
lész-ulca felé vette uljál. Mikor a kis társaság, 
amelynek tagjai Kdllisch Gyula vállalkozó, 
Putntk Oszkár földbirtokos és Kállitchnak egy 
hölgyrokona voltak, a Wesselényi-utcában a 
Kertész-utca kereszteződéséhez értek, a Kcr- 
lész-ufcából gyors tempóban egy külföldi szá
mozású gépkocsi fordult a Wesselényi-ulcábá 
és közelségével szinte súrolta a társaságot. 
Putnil. Oszkár valami megjegyzést kiáltott az 
autó után, mire a gépkocsi vezetője megállóit, 
kiszállt kocsijából és kérdőre vonta Putnikol, 
aki megismclelif! sértő megjegyzéséi. Ar autó 
vezetője, Puskái Imre mérnök

a következő pillanatban hatalmasan arcul- 
ütötte Putnikot.

A földbirtokos az ütéstől 
Amikor Kállisch ezt észrevette, 
bottal

megtántorodoH. 
a kezében lévő

rárontott Boskálra.
Lioskál autója felé, futott, a két férfi utána 

rohant. A mérnök közben az autóból szintén 
botot vett elő. amellyel fenyegetőleg fordult 
szembe üldözőivel. Már-már véres verekedés 
kirobbanásától kellett tartani, mikor az autó
ból kiszálló, és a gyalogos társaságban lévő 
hölgyek

közbevetették magúkat
és lecsillapították a dühtől remegő férfiakat, 
így az ügy rendőri beavatkozás nélkül ért vé
get. mert mire a rendőr a helyszínre érkezett, 
a botrány szereplői már eltűntek és csak az 
összecsődült rmbertömeg jelezte a történteket.

Egyébként az eset szereplői névjegyet cserél
tek és igy az ügynek lovagias folytatása lesz.

az
az
az

KÖZ(JAZI>AWA«

Több mint 100 éve fennálló
„Kölcsönös tűzkár11 és

— A Tábla elutasította Szász Elek szabad- 
lűbrahclyczéséi kérelmét. A különböző bűn
cselekmények miatt elitéit Szász Elek dr. 
volt rendőrkapitány védője a főtárgyaláson 
azzal uz indokolással, hogy az elitéit előre
látható büntetésének egy részért vizsgálati 
fogságával már kitöltötte, továbbá szökésé
től sem lehet tartani, kérte Szász Elek sza- 
hadlábrahclyczését. A büntetőlörvényszék 
a kérelmet elutasította és azt Szász Elek 
védője felfolyanmdla. A Tábla Harmath- 
tanácsa most foglalkozott zárt ülésben 
üggyel és elutasította Szász kéréséi azzal 
indokolással, hogy a vádlott terhére 
ügyész súlyosbítást jelentett be.

— Kőzápor a Szív-utcában. Könnyed vég
zetessé válható baleset történt vasárnap dél
után a Szív-utca 26. számú ház elölt. A ház 
második emeletén a külső díszítésekül hatal
mas, köböl faragott oszlopok és szobrok áll
nak. Ezek a szobrok meglazultak és vasár
nap délután hatalmas, robbauászerü zajjal 
az úttestre zuhanlak. Perceken keresztül.má
zsás kődarabok zúdultak az utca kövezetére, 
de szerencsére ebben az időben nem tartóz
kodtak járókelők a közelben és igy nem tör
tént baleset. A furcsa balesetről értesítették 
a kerületi mérnököt, aki átvizsgálta ar épü
letet cs lebontatta a többi szobrokat is, mert 
félő, hogy azok is lezuhannak az utcára, 
egyidejűleg elzáratta az utcának ezt a részét 
a közlekedés elöl.

— Április 1-én megindul a tavaszi légi forga
lom. Értesülésünk szerint a tavaszi forgalom 
a Mngyar Légiforgalmi Rt. uj gépeivel a Buda
pest—Wien vonalon április l-én indul meg. A 
járatoknak közvetlen csatlakozásuk lesz Prága, 
Drezda. Berlin. München, Zürich, Velence és 
Róma felé és mindezen állomásokról Buda
pestre. Ugyanekkor indul meg a posta- és cso
magforgalom is ar összes európai állomások 
felé .

—Az üzletek húsvéti zárórája. A belügy
miniszter leiratban értesitette a főkapitány
ságot. hogy a husvél elöli héten az üzletek 
záróráját esti hét órában állapította meg. A 
főkapitány napiparancsában közölte ezt a 
lendőrőrsreniélyzeltel.

— Ma tárgyalják a Ghaudl-pört. London
ból jelentik: Holnap kezdődik a törvényszéki 
tárgyalás Ghandi ügyében, a március 4-én 
történt kalkuttai incidensek miatt, amelyek 
során, mint ismeretes, Ghandit letartóztat
ták.

— Családi Idill Pestcrzsébetcii. Hétfőr reggel 
Pesterzsébeten, a Lehel ulca és » Vrtrösmarlhy- 
ulca sarkán egy eszméletlen férfit talállak a 
járókelők. A Rókus-kórházba szállították, ahol 
nemsokára visszanyerte eszméletét és elmon
dotta hogy Telnkel Istvánnak hívják. Pest
erzsébeten a Lehel-utca 31. számú házban la
kik Veinket István «z éjszaka kimaradt, csak 
reggel ment haza lakásóra és családtagjai ugy 
megverték, hogy később kint az utcán össze
esett. A rendőrség folytatja a vizsgálatot.

— Az nj XII. M. Ktr. Osztálysorsjátékban 
84 000 sorsjegy közül 42.000 nyereményt sorsol
nak ki, közel 8 millió pengő készpénzben, te
hát minden második sortjegy nyeri Kt elérhető 
legnagyobb nyeremény 500.000 pengő. Egész 
sorsjegy 24 pengő, fél 12 pengő, negyed 6 
pengő. Húzás már április 12 ér> kezdődik.

— Vasárnap megnyílt a Szent István-kór- 
ház uj vlzgyógyászati intézete. A Szent Isi- 
ván-kórházban rendezték be az ország leg
modernebb, közkórházban működő vizgyó- 
gyászati és villanytcrápíai osztályát. Hézag
pótló intézményt létesített ezzel a főváros, 
mert a közkórházakban a modern vizgyő- 
gy ásza ti cs villanygyógymódok megfelelő 
eszközök hiányában eddig nem voltak al
kalmazhatók. Vasárnap mutatták be az ttj 
gyógyászati osztályokat egy bizottságnak, 
melynek élén Némethy Béla tanácsnok, a 
közegészségügyi ügyosztály vezetője is meg
jelent.

— Utcai harcok Montekarlóban. Monté- 
karlóból jelentik: A rendőrség és tüntetők 
között, akik a fejedelem palotája elé vonul
tak, ma összeütközésre került a sor. A rend
őrség revolverlövéseket adott le a levegőin*,  
mire a tüntetők szélszaladtak. Egy rendőr 
megsebesült.

— Megégett egy kétéves kisleány. Egerből 
jelentik: Borzalmas szerencsétlenség történt 
vasárnap a hevesmegyei Mezőpárkány köz
ségben. Virágh Erzsébet kétesztendös kis
leánykát szülei egyedül hagyták a lakásban 
cs a tűzhelyből kipattanó szikra nieggyuj- 
tóttá a kisleány ruhájút. A kisleány olyan 
súlyos égési sebeket szenvedett, hogy csak
hamar meghalt. A szülök ellen gondatlanság 
miatt megindították az eljárást.

— Az Állatorvosi Egyesület közgyűlése. A 
Magyar Országos Állatorvosi Egyesület va
sárnap délelőtt tartotta az Állatorvosi Fő
iskola dísztermében 46-ik évi tisztújító köz
gyűlését. A kögyülés az egyesület elnökévé 
egyhangúlag újból dr. Köves János gazda
sági főtanácsost választotta meg.

— Gázolt a felborult aulótaxi. Vasárnap 
délután a Kerepesi-uti 31. számú ház előtt 
a Bp. 20—660. rendszámú teherautó, ame
lyet Dunai-Kovács Imre sofTör vezetett, ősz- 
szeütközött a Bp Ki—069. rendszámú autó
taxival. Az -összeütközés olyan heves volt, 
hogy a nagy teherautó a szó szoros értelmé
ben elsodorta és oldalra röpítette a taxit. 
Ugyanebben a pillanatban lovagolt arra egy 
tiszti lovon Hosszú Gyula tüzér, aki az autó
taxi alá került és súlyosan megsebesült. A 
mentők a Honvéd-kórházba szállították, A 
rendőrség megindította a vizsgálatot.

— Rcade: A földönfutó örökös. Izgalmasabb 
kalandregényt keveset találni ennél a könyv
nél. Pergő iramú meséje egy gróf fiúról szól, 
akit nagybátyja kitúrt örökségéből, elraboltál, 
rabszolgának adat cl egy délamerikai szigeten, 
szól aztán egy leányról, aki fiuruliában el
szökik, munkásnak áll, ugyanazon a szigeten, 
ahol a gróf fiú éli gyötrelmekkel leli életét. 
.4 földönfutó örökös a gyarmati munkásviszo
nyok égbekiáltó embertelenségeit írja le s 
ugyanakkor megrázó képet rajzol az angol 
igazságszolgáltatás lelketlen berendezéséről is. 
A könyv a Franklin-Társulat ismert vállalatá
ban a Külföldi Regé nyír ókban jelent meg.

O Rószvétlenség folytán elhalasztották a 
Tőzsde Club közgyűlését. Vasárnap féltizen- 
kél órára hirdette évi rendes közgyűlésének 
megtartását a Magyar Tőzsde Club. A köz
gyűlésre mintegy harmincötén gyűltek 
egybe. Paupera Ferenc elnök bejelentette, 
hogy miután az alapszabályok értelmében a 
közgyűlés megtartásához legalább száz tag 
jelenléte szükséges, a közgyűlést elhalaszt
ják s harminc napon belül elrendelik a ren
des évi közgyűlés újból egybehivását.

O A Magyar-Olasz Bank Részvénytársaság 
közgyűlése az igazgatóság összes javaslatait 
egyhangúlag elfogadta. Az elért tiszta nyereség 
2,860.713.78 pengő az 1927. évre kimutatott 
1,710.804.37 pengővel szemben. A tiszta nyere
ség fölosztása iráni a közgyűlés ugy határozott, 
hogy a mull évi 1,080.000 peng:ővel szemben 
2,000.000 pengő, vagjis részvényenként 5 pengő 
= 10 százalék osztalék fejében fizettessék ki 
Budapesten az intézet főpénztáránál, Wienben 
a Societá Hallana di Creditonál és Milanóban 
a Banca Commerciale Ilaliananál.

O A Magyar Általános Ingatlanbank köz
gyűlése megállapította, hogy a tiszta nyereség 
a tartalékalapnak 500.001) P-vel történt belső 
javadalmazása után az előző évi áthozattal 
együtt 947.146 P, melyből részvényenként 14 P 
fizettetik (tavaly 20%=10 P). Az üzletered
mény e szerint 1.447.146 P (tavaly 819.550 P), 
melyből a tartalék javadalmazására 500.000 P, 
osztalékra 840.000 P, igazgatósági jutalékra 
35.749 P és jövő évi átvitelre 69.596 P fordit- 
tatik. A közgyűlés elismert önálló tisztviselői 
nyugdíjpénztár létesítését határozta el, melyet 
406.732 pengővel dotált. Ez az összeg meg
haladja a száz százalékos nyugdíjigények fede
zetére szükséges tőkét. Az osztalék március 
23-tól kezdve kerül kifizetésre vagy a Magyar 
Általános Takarékpénztár (IV.. Gróf Tisza 
tstván-utca 8) vagy a Magyar Leszámítoló és 
Pénzváltó Bank (IV., Dorottya-utca fí) pénz
tárainál vagy a bank saját pénztáránál.
0 A Wiener Bank-Verein. Wien, igazgató

tanácsa megállapilotla az lí)28. üzletév mérle
gét, mely 5,145.999. 98 schilling tiszta nyereség
gel zárul, a tavalyi 6,132.604.36 sehillinggel 
szemben. Az igazgatótanács a folyó évi április 
16-iki közgyűlés elé azt a javaslatot terjeszti, 
hogy részvényenként 1.50 schilling=7’/z % osz
talék (a mull évben 1.80 schilling=9,Á%). a 
részvényesek között felosztassék, a tartalékalap 
500.000 sehillinggel javadalmaztassék ég 
210,436.72 schilling uj számlára álvitessék.

O A Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rcszvénys 
társulat közgyűlése elfogadta az 1928. évi zár
számadásokat és elhatározta, hogy osztalékra 
részvényenként 3.50 pengő, a forgalomban levő 
910.000 darab részvényre összesen P 3,185.000 
fordittassék, 99,961.21 pengő pedig az 1929-ik 
év számlájára elöirassék. A közgyűlés felhatal
mazta továbbá az igazgatóságot, hogy a társu
lat 910.000 darab egyenként 30 pengő névértékű 
részvényét 5:1 arányban 182.000 darab egyen
ként 150 pengő névértékű részvényre, általi 
megállapítandó időpontban összevonhassa. Á 
közgyűlés a felügyelöbizottságba az eddigi ta
gokon kivül uj tagokul dr. Drasche-Lázár 
Alfréd és dr. Gárdony Zsigmond urakat válasz
totta meg. Az osztalékszelvény folyó évi áprilűí 
2-ik napjától kezdve kerül beváltásra.

A Magyar Általánus Kőszénbánya Rész
vénytársaság igazgatósága folyó hó 23-án tar
tott ülésében elhatározta, hogy a folyó cvl 
április 11-ére egybehívandó évi rendes köz
gyűlésnek a tartalékok és jóléti alapok meg
felelő gyarapítása mellett részvényenként har
mincöt pengő osztalék fizetését fogja indít
ványozni.

Ő A Bauxit Trust ma tartja meg Zürichben 
ezévj közgyűlését. A vállalat január 31-én le
zárt 1928/29. évi mérlegét 2.5 millió svájci 
frank tiszta nyereséggel zárta, amiből részvé
nyenként, mint tavaly, 10 svájci frank kerül 
kifizetésre.

O A Gschwindt-féle szesz-, élesztő- likőr- és 
rumgyár rt. közgyűlése az 1928. évre 10 pengő 
osztalék kifizetését határozta el e hó 26-tól 
kezdve a részvénytársaság központi irodájá
ban (IX., Ipar-utca 15—21) és a Kereskedelmi 
Bankban.

— Csak háziasszonyokat érdeklő közlemé
nyek találhatók a Katholikus Háziasszonyok 
Lapjában, a legkiválóbb női folyóiratban- Elő
fizetési ára fél évre 2.50 pengő. Budapest, 
Mária-utca 7. szám.

|snus“99
általános kölcsönös

Hizlosíló Intézel
magyarországi igazgatósága

Budapest, V., Nádor u. 34.
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CilCHAER JÁNOS 
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Nagy tűz Endrűd kézségben
Leégett az Endrödi Kereskedelmi Rt. áruoziete

Békéscsaba, március 25.
A békésmegyei Endrőd községben ma éj

szaka kigyulladt és

teljesen leégett az Endrödi Kereskedelmi 
Részvénytársaság áruUzlcte és raktára.

Mire a tüzet észrevették, már annyira elha
rapódzott, hogy az endrödi tűzoltóság a 
gyomai tűzoltóság segítségét kérte s annak 
közreműködésével

a hajnali órákig tartó nehéz munka után 
sikerült csak a tüzet eloltani.

Az árutaktárt azonban már nem lehetett 
megmenteni és igy az abban felhalmozott 
rengeteg élelmiszcrkészlct, gépek, áruk és

nyersanyagok
mind a tűz martalékává lettek.

A veszedelmet fokozta az, hogy az áru rak
tárban mintegy

50 kg puskaporgis volt raktáron.
ezt azonban a tűzoltók saját testi épségük 
veszélyeztetésével kihordták a lángokban 
álló épületből és megmentették, amivel nagy
arányú szerencsétlenségnek vették elejét.

A kár több mint négyszázezer pengő.
Ebből csak elenyésző csekély rész térül meg. 
miután az épület és az abban elhelyezett 
áru csak kis összegre volt biztosítva. Az ügy
ben megindult a vizsgálat.

A rendőrség vasárnap kordon
nal s attakkal megakadályozta 
a Földműves és Munkáspárt 

kongresszusának megtartását

REMINGTON

r

POBTABLEIBOGEP
standard billentyűzettel, irodai úti és házi használatra

mint húsvéti ajándék is
Díjtalan * C7|?n
ír'Xíít. ÉRTÉKES

18 havi részletfizetésre Is szállítjuk!
REMIWGTOW ÍRÓGÉP R.-T., BUDAPEST, VI., AVDRÁSSY

Fiókok: Debrecen, Piac-utca 58. — Győr. Árpád-utca 30
45' Képviseletek az ország minden nagyobb városában

Átvágott nyakkal találták rákos
hegyi villájában Medgyasszai

Istvánná hetven éves magánzónőt
A Magyarországi Föld míves és Munkás

párt március 24-re, vasárnapra kongresszus 
tartsára kért engedélyt. A főkapitányság az 
engedély kiadását megtagadta azzal az indo
kolással, hogy most Budapesten az állatvá
sárral cs a mezőgazdasági kiállítással kap
csolatosan sok ember jön fel vidékről és igy 
a rend biztosítása nehézségekbe ütközik. Az; 
erről szóló végzést szombaton reggel kézbe
sítették a Magyarországi Föld míves és Mun
káspárt vezetőségének, amely az idő rövid
sége miatt nem tudta már értesíteni vidéki 
tagjait a kongresszus betiltásáról.

A pénteki és szombati napon 2200 vi
déki kiküldött érkezett meg Budapestre 

a parasztpárt kongresszusára, 
ereknek nagyrészét a pártvezetőség vissza
küldte, azokat azonban, akik vasárnap ér
keztek meg, már nem lehetett hazaküídeni. 
Ezek a munkástömegek vasárnap reggel ab
ban a tudatban, hogy a kongresszus megtar
tásának nincs semmiféle akadálya, nemzeti 
színű zászlókkal felvonultak a régi képviselő
házba, ahol azonban nagy rendőrosztagok 
fogadták őket. A rendőrség nem engedte be 
a tömeget a képviselőház üléstermébe, sőt az 
utcán összegyülemlctt tömeget szétosztásra 
szólította fel.

Minthogy a szétosztás lassan ment, ren

dőrattakot vezényeltek, amely azután 
rövidesen megtisztította a környéket.

A tömeg erre fölvonult a párthelyiségbe, a 
Jókai-tér 7. szám alá. Alig helyezkedtek el 
a küldöttek, a mozsár-utcai rendőrkapitány
ságról több osztag érkezett meg a helyszínre.

A rendőrség közrefogta az egész épületet 
s azt teljesen megszállta.

Mindenkit igazoltattak s kiderült, hogy egész 
sereg községi bíró van a kiküldöttek között. 
Dénes István volt nemzetgyűlési képviselő 
Andréka Károly főkapitányhelyettessel lé
pett érintkezésbe, akit megkért arra, hogy a 
kiküldötteket engedje távozni a párthelyi- 
ségből. Ez meg is történt. A rendőrség azon
ban egyidejűleg ismételten mindenféle gyű
lést vagy beszédet megtiltott. A kiküldöttek 
erre átmentek a Teréz-köruton lévő Kőmivcs- 
élterembe közös ebédre.

A detektívek itt is állandóan ellenőriz
ték, vájjon nem szegik-e meg a részt

vevők a szónokiásl tilalmat.
Szinte percenként lépett be a terembe egy- 
egy detektív, ami azután derűs jelenetekre 
adott alkalmat. Ebéd után a vidéki földmi- 
ves kiküldöttek elszéledtek a városban és 
nagyrészt hazautaztak. Rendzavarás sehol 
sem történt.

Senki sem tudja, miért lett öngyilkos az idős uriasszony
Vasárnap este a Budapest közelében lévő 

Rákosbegy egyik villájában öngyilkosságot kö
vetett el egy idős uriasszony. Az öngyilkosságot 
csak hétfőn reggel fedezték fel és különös sze
rencse folytán meg elég jókor, Úgy hogy • - 
bár az öngyilkos uriasszony rendkívül súlyos 
sérüléseket ejtett magán — minden valószínűség 
szerint életben marad.

Rákoshegyen lakik inár évek óla, teljesen 
visszavonultan Medgyasszai Istvánná, .született 
Pataki Lujza, 70 éves magánzóim. A zárkózott 
természetű idősebb uriasszony alig érintkezett 
valakivel Rákoshegyen. Hétfőn kora reggel egy 
árus tért be Medgyasszainé villájába. Amikor 
az árus hosszabb időn keresztül zörgetett és 
senki sem jött ajtót nyitni, lenyomta az ajtó 
kilincsét. Az ajtót nyitva találta, mire bement 
a többi szobákban keresni a ház úrnőjét. A 
hálószobában megdöbbentő látvány fogadta a 
belépőt.

Az ágyon fekve vérrel átitatott ágyneműk

Vasárnap Dréhr államtitkárnál 
értekezlet volt a Társadalombiztosító 

választásai ügyében
Vasárnap délelőtt a népjóléti minisztériumban 

Dréhr Imre államtitkár elnök lésével szakérte
kezlet volt a Társadalombiztosító Intézet ön
kormányzati választásai ügyében. A Társadalom
biztosító Intézetről rendelkező 1928. évi XL. 
törvénycikk, vagyis a Ler. Vass II. felhatalma
zást ad a népjóléti miniszternek arra, hogy a 
Társadalombiztosító Intézet alapszabályait és 
az autonomikus választások lefolytatására vo
natkozó rendelkezéseket rendeleti utón állapít
hassa meg.

Ezt a rendeletét ssövegezték meg vasárnap 
délben a népjóléti minisztériumban tartott 

ankéten,

Az apa találta meg 
öngyilkos fia holttestét
Róth Mihály, a Gellcrl-szálló alkalma

zottja, bejelentette a főkapitányságon, hogy 
23 éve*  Gyula nevű fia, aki laboráns, na
pokkal ezelőtt eltávozott Horthy Miklós-ut 
19. számú házban lévő lakásáról és azóta 
nem adott életjclt magáról. A rendőrség 
megindította a nyomozást, amely azonban 
nem vezetett eredményre.

Ma reggel azután tragikus körülmények 
között derült ki Róth Gyula eltűnésének 
rejtélye. Róth Mihály a reggeli órákban ház
beli kisgyermekeket kisért kirándulásra a 
Kamaraerdőbe. Séta közben Róth messzire 
bement egy majorság melletti kis erdőbe, 
hogy ibolyát szedjen a gyerekeknek. Az 
erdő sűrűjében legnagyobb megdöbbenésére 

/rfro hurkolt holttestet pillantott meg. 
Mikor közelebb ment a fához,

az akasztott emberben borzadva is
merte fel eltűnt fiát.

Kétségbeesetten rohant ki az útra és meg
kereste u legközelebbi rendőrőrszemet, aki 
azután értesítette a főkapitányságot. Rend
őri bizottság ment a Kamaraerdőbe és meg
kezdte a vizsgálatot. Megállapították, hogy 
az öngyilkosság már régebben történt és a 
szerencsétlen fiatalember napok óla holtan 
lógott a fán. A zsebében furcsa búcsúleve
let találtak.

Egy villamosjegy hátlapjára Irta búcsú
levelét,

amelyben megírta, hogy családi ok miatt 
követi cl az öngyilkosságot. Holttestet a 
törvényszéki orvostani intézetbe szállítot
ták.

között feküdt uz idős uriasszony, torkán 
hatalmas metszés látszott, amelyből meg 

mindig szivárgott n vér.
Az árus kirohant az utcára és a szomszédokat 
hívta segítségül. Egy közelben lakó orvos látta 
cl az öngyilkost első segéllyel és megállapí
totta .hogy a szerencsétlen uriasszony mé</ az 
esti órákban borotvával felvágta mindkét kar
ján a: ereket. Ugv látszik, amikor a vért meg
látta, elveszítette az eszméletét, később a haj
nali órákban azonban

magához tért és ekkor erőtlen kézzel a 
nyakát Is átvágta.

Az orvos intézkedésére a szerencsétlen uriasz- 
szonyt vonallal Budapestre szállították. Hétfőn 
reggel fiz órakor a mentők emellek le a Keleti 
pályaudvarra beérkezett vonalról az öngyilkos 
uriasszonyt, akit a Hókus-kórházban vettek ápo
lás alá. A rákoshegyi csendőrség megindította 
a nyomozást az öngyilkosság ügyében.

amelyen a Társadalombiztosiló Intézet vezetői, 
valamiül a népjóléli minisztérium munkásbiz- 
tositási ügyosztályának a vezető főlisztvisclöi 
vettek részt.

Ur. Dréhr népjóléti államtitkár.
akit ebben az ügyben megkérdeztünk ,a követ
kezőket mondotta a Hétfői Naplónak:

— A Társadalombiztosító Intézet alapszabá
lyait és az önkormányzati választások meg
tartásának módozatait a népjóléli miniszter ur 
rendeleté fogja megállapítani. A rendeletét hús
úét után bocsátja ki a népjóléti miniszter ur. 
A választásokat előreláthatólag május közepén 
fogjuk megtartani.

HU WESTEM 
.WIITS NEUES
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Kirobbantak az izgalmak 
az Uszószövelség közgyűlésén

\ .U/f/yur Uazó Szövetség közgyűlése a Sző- 
véts*. ” belső életében lappangó harcok elleni re 
is sima lefolyásúnak ígérkezett Amidőn Kiás 
Géza ügyvezető elnök bejelentene, hogy nem 
vállalja a következő esztendőre a tisztet, Hu- 
monnay Tivadar orazággj’ülési képviselő arra 
kérte az elnökség tagjait, hogy egyelőre hagy
ják betöltetlenül az ügyvezető székét. Az elnök
ség magáévá telte ugyan vezérének álláspont
ját, ám nem ugy gondolkozott a közgyűlés, 
amely

Beleznay László dr.-t, a magyar mzósport 
kipróbált értékéi Ültette Kiss Géza Űrökébe.
A megejtett választás után általános meg

döbbenésre felemelkedett helyéről Homonnay 
Tivadar elnök és ugv a maga, valamint Scnn 
Ottó társelnök nevében bejelentette, hogy el 
hagyja az. elnöki széket, majd eltávozott a 
közgyűlés színhelyér/il.

Az elnök után Donálh Leó dr. és Halmay 
Zoltán elnökségi tagok, majd Méray János tő
titkár jelentették be általános meglepetésre 
távozásukat, m

Az uj megválasztott tisztikar egyébként a 
következőképen fest

Elnök: flomonnnv Tivadar dr. ínéin kerüli 
választásra. Társelnökök: Scnn Ottó (nem ke
rült választásra). Donálh Leó dr. (41) f'gyoe- 
réti atenők: Beleznay László dr (M). Alelnfí- 
kők: Párány Géza (81). Halmay Zoltán (01). 
Kolár Nándor (fid). Főtitkár: Mérai János 
(MAC 81). Titkár: Répa Géza (MAFG 81 j. üsző- 
kapitány: Koglcr Sándor (BBTE 39). l'ír/pó/ó- 
kapllány: Komjádi Béla (81). Pénztáros: Ná- 
dai Imre (MAC 81). Ellenőrt Polinszky Gvula 
(BBTE 74). I'gyész: Kisfnlvy István dr. (MIK 
81). Orvosok: Gáspár l eiem- dr. (III. kér. TVE 
78), Melhn Armand (Spárta AB 81). Jegyző: 
Fndgyas Miklós (MAFG 81 e Számvizsgálók: , 
Goldmann Ferenc (VÁC. 81), Molnár Tivadar í 
(NSC 81). Onódy József (Ml’E 81).

— Ix»ni Rothermere a Zsófin gyermek- 
azanalóriiimok fővédnöke. Roll Nándor, 
veszprémi püspöknek a Zsófiagycrmek 
szanatóriumok élén első ténykedése az 
volt, hogy a magyarság nagy barátjához, 
Jx>rd Rothermerehcz fordult azzal a kérés
sel, hogy vállalja e! a gyermekszanntóriu-
inok fővédnökségéi. A lord örömmel teljesí
tette a kérést s erről Roll Nándor püspökül 
levélben értesítette.

— Szilágyi Olga uj könyve. Néhány évvel 
ezelőtt méltó feltűnést kellett Szilágyi Olga 
írónő „Imádkozik Rutlerfly" c.imii versköteté
vel. A hozzáfűzött várakozásnak teljes mérté!.- 
ben megfelel a kitűnő írónő, a „Láng, parázs, 
hamu" cimü újabb könyvével is, amelyben leg
újabb verseit és novelláit gyűjtötte egybe és 
amely a közeli napokban kerül kiadásra.

Három embert megmert a veszett 
kutya. Gyöngyösről jelentik: A Vnchot Sán- 
dor-ulcában egy veszett kutya tnegharapoll 
kél tanítónőt és egy városi kézbesítői. Mind
hármukat azonnal beszállították a buda
pesti Pasteur-inlézelbe.

— Frankfurt városa zászlódiszbcn várja a 
20-ik frankfurti minlavásárra (április 14—21) 
érkezőket. A niinlnvásúr különös érdekessége 
lesz a nemzetközi élemiszerkiállilás. valamint 
a legújabb építkezések és a modern irodai 
gépek csoportos kiállítása. 30%-os utazási 
kedvezmény. Ingyen vízum. Minden felvilágo
sítást n vásár In. képviselője: Ácséi Gyula. 
Buda >est. VII , Rákóczi-ut 32. Telefon: József 
418—10 ad.

— Ilazavitték a gazda holttestét a lovak. 
Békéscsabáról jelenti tudósítónk: Fekete 
Benedek 38 éves jómódú gyomai földbirto
kos kocsiján behajtott a gyomai vasútállo
másra, útközben azonban szivszélhüdés érte. 

■ ■a eszméletlenül cselt össze kocsiján. A szo
katlan zajtól, ugy látszik, megrémüllek a lo- 
vak. megfordultak a kocsival hazavágtattak 
cs otthon megálltak a kapuban. Igy talált 
holtan rá Feketére a luizanépe

— Sxnrkrilás a Hldrgkutl-uton. Vasárnap haj
nalban a Hidcgkuli-ulon cirkáló rendőr cgv 
eszméletlen férfit talált. A mentők téritették 
eszméletre a férfit, aki elmondotta, hogy Bokor 
Gergelynek hívják és \ illamoskocsivczctö. Is
meretlen lettesek támadták meg a Hidcgkuli- 
ulon és összeszurkálták A mentők az Uj Szent 
■lános-kórházba szállították.

— „Uj remény*'.  Comtexxe de Noallles, aki
nek nevét magyar nyelvű könyv címlapján elő
ször találja az olvasó, a modern francia iroda
lomnak egyik legnevesebb és legtöbbször em
legetett képviselője. A mondáin Páris ünnepelt 
alakja, hercegi származású és külső megjelené
sével is elragadó asszony. Az Uj remény egyik 
főműve. A reményteli életet kereső, de eleve 
már halálra ítélt asszonyt lélek nagyszerű, 
szenvedélyes regénye ez a könyv, amelynek 
finom, leheletszerű stilusszépségcit művészetié! 
<dja vissza Háziongnrdi Gábor kitűnő fordí

tása. A könyv a Franklin-Tdrsulat ismert vál
lalatában a Külföldi Regényírókban jelent meg.

A bíróságok ítéleteikben tekintetbe 
veszik a kereskedők nehéz helyzetét

t IMM M —

A rendszertelenül teljesített fizetés nem hatálytalanítja 
az 50 százalékos egyezséget

Egy előkelő lipótvárosi cég innganegyezségi 
iigyélien ugy a törvényszék, mint a Tábla olyan 
ítéletei hozott, amelyben perdöntő szempont
ként figyelembe vette a kereskcdőtársadalom 
inni nehéz helyzetét.

Tcodor Friedmanns Nachfolgcr bécsi cég 
i gyezséget kőtötl a budapesti céggel. Az egyez
ség érteimében elengedte a tartozás 50 száza
lékai, de kikötötte, hogy a indáik 50 százalékot 
1'1 hónap alatt egyenlő havi részletben, naptári 
pontossággal, tartozik megfizetni, amennyiben 
pedig ezt a kötelezettségét pontosan nem lelje- 
sitené, a teljes 100 százalékos tartozás meg
fizetéséért perbe vonja. A budapesti cég az 
első és második részletet idejében megfizette, 
a harmadik részletnek azonban csak a felét, 
mig a negyedik és ötödik havi részlettel már 
hátralékban maradt. A hatodik hónapban 
azonban az elmarad; összegeket pótolta s végül 
is az év elmuItávaI

teljesen kiegyenlítette tartozását.
A bécsi cég a részletfizetések elmaradásakor 

figyelmeztett<- a budapesti kereskedőt .hogy az 
niólagoa fizetésekéi csak jogfcnlarlással fogadja 
<mikor pedig mind a 12 havi részlet birtoká-
bán volt, az eredetileg elengedett 50 százalékos 
tartozás erejéig

Marioniiie színhaza 
április 1-től a

R O ¥ A I. O II E E I II 
uaj*y  varieté műsorában.

Josephine Babéi* .. Rockv Twlns 
utolsó 8 teliagOsa

— A nyugalmagyarországi fülkelő-hnreok 
emlékünnepe. Sopronból jelentik: Vasárnap 
tartották meg Sopronban a nyugat magyar
országi fölkelőharcok emlékünnepét, ame
lyen részt vett Ostenhurg Gvula és Prónay 
Pál is. Vasárnap reggel megkoszorúzták or 
elesett bajtársak sírját, majd díszközgyűlést 
tartottak a kaszinóban.

— Zalcz Jenő dr. ügyvéd autóbalesete. 
Vasárnap reggel hat órakor a Sándor-teren 
súlyos automobil szerencsétlenség lörlént. 
Egy személyszúlilő autó, amelyet dr. Zaicz 
Jenő 28 éves ügyvéd vezetett, eddig inog 
nem állapított módon lelrohant a járdára 
és olt nekiment a ház falának. A kocsiban 
iilő ügyvéd és utasa ,Scheffer Mária kieslek 
a kocsiból és suyos sérülést szenvedlek. V 
mentők részesítették mindkettőjüket elsői 
segélyben és utána a Pajor szanatóriumba! 
szállították őket. A rendőrség megállapította, 
hog ya balesetért senkit sem terhel a felelős
ség.

— A házadó mentesség életbelépéséiül várják 
a luugánuiérnökük az építőipar fellendülésé!. 
Vasárnap délelőtt Schiffer Miksa elnökletével 
rendes közgyűlési tarlóit a Mngánmérnnkök 
Országos Szövetsége. Schiffer az elnöki meg
nyitóban a mérnöki knr válságáról beszélt, mely
nek legfőbb oka az. hogy <i köz és magánépil- 
l;e zések nem szolgáltatnak elég munkál.

— A gazdatisztek vasárnapi nagygyűlése. A 
Magyar Gazdatisztek Országos Egyesülete va
sárnap az Országos Magyar Gazdasági Egyesü
let nagytermében országos nagygyűlést rende
zett, amelyen többek közöli megjelent Schandl 
Károly nyugalmazott államtitkár, nz OKII al- 
clnök-vczérignzgaíója, Rubinok István ország
gyűlési képviselő és még mások .A nagygyűlést 
Székács Elemér, ar OMGE alelnöki*  nyitotta 
meg. aki felszólalásában vázolta a gazdatisztek 
xiilyo.; helyzetét, majd iilovasta az. elhunyt 
Rákosi Jenőnek a „Gazdatiszt" cimü lapban 
megjelent egyik cikkéi. Utána Schandl Károly 
szólalt fel, aki a gazdatisztek problémájával 
foglalkozva kifejtette, hogy ez a kérdés nem 
csupán a magyar mezőgazdaság, hanem az 
egész ország problémája, mert ettől függ a 
jövőnk sorsa és mert a mezőgazdasági harcot 
gazdatisztek nélkül nem lehet lefolytatni. 
Ringclliahn Béla felolvasón egy határozati ja
vaslatot, ameloyt a földinivelésiigyi miniszter
nek és az agrárképviselőknek juttatnak el. A 
határozati javaslat szerint kérik a földmivelés- 
ügyi kormánytól a kőtelező gazdatlsrli nyug
díjbiztosítás és a gazdaliszti kamara felállítását. 
Kérik továbbá a jogviszony szabályozását. A 
határozati javaslat elfogadása után még szá
mos felszólalás hangzott el és a nagygyűlés a 
késő délutáni órákban ért véget.

bcperelte a budapesti céget.
Földi Dezső dr. ügyvéd, a budapesti cég 

képviselője elismerte a késedelmes fizetést, de 
azzal érvelt, hogy a mai súlyos gazdasági 
viszonyok között nem tekinthető ez a mulasz
tás olyan súlyosnak, hogy ilyen következményei 
legyenek. Az alperes 12 hitelezőjével kötőit 
hasonló megállapodást s ha a törvényszék 
valamennyivel szemben megállapítaná a teljes 
fizetési kötelezettséget,

csődbe kergetné a céget.
Gedeon Lajos törvényszéki biró a napokban 

tartott tárgyaláson cl is utasította a bécsi cég 
keresetét. Megállapította ugyan Ítéletében a 
kereskedő késedelmességét, de kimondta, hogy 
a bíróság a jog alkalmazása lőrén

nem zürkózhatlk el a gyakorlati élettől.
már pedig a ma: nehéz viszonyok közölt egy 
50 éves cég ,ha rendszertelenül is, de határ
időre eleget tesz kötelezettségének, nem snjt- 
haló azzal, hogy elengedett tartozása megfize
tésére kötelezzék. .\ hitelezői a késedelemmel 
kapcsolatban legfeljebb kamallérités illeti meg. 
A Tábla ti törvényszék ítéletét helybenhagyta 
annak indokolásával együtt.

— Leszállítják a drágakövek értékvániját. 
A Budapesti Nemesfém- és Drágakőtőzsde 
vasárnap délelőtt tartotta Károly-körtil 3. 
szám alatti helyiségében rendes évi köz
gyűlését. Kulincr Gyula elnök megnyitójá
ban hangoztatta, hogy az ékszer„tözsde veze
tőségének nem sikerült ugyan elérnie tagjai 
érdekében minden vonalon a szükséges ered
ményeket, de a vezetőséget emiatt nem ter
heli felelősség. Bejelentette, hogy legköze
lebb a Társadalom Biztosító Intézettől füg
getlenül betegség és rokkantsági intézetet 
szándékoznak alakítani. Ncuwald Dezsőnek, 
a Ncmesfémiparosok és Kereskedők Szövet
sége elnökének felszólalása után dr. Goitein 
ügyész a csarnok választott bíróságáról tar
tott előadást, majd dr. Tru.r. Jenő miniszteri 
biztos bejelentette, hogy a kormány most 
foglalkozik azzal a tervvel, hogy a drága
kövek értékvámját leszállítsák, fíerkovits 
Oszkár főtitkár és Löuti Benő zárszámadási 
jelentése után megválasztották az ékszer
tőzsde tizenkét uj tanácstagját és háromtagú 
számvizsgáló bizottságát.

— Prohiblciós őrhajók száz grúnátlövéssel 
elsüllyesztettek egy csempészgyanus angol 
gőzöst. Newyorkból jelentik: A prohiblciós 
szolgálat őrhajói ma üldözőbe vették a ten
gerpart melleit az tmalónc angol gőzöst, 
amelyet alkoholcsempészctlel gyanúsítottak. 
Miután a hajó a jelzésre nem állt meg, az 
őrhajók — az. úgynevezett rumvadászok — 
ágyúikból sortiizet zudilcfltak a hajúra. A lö
vések cgv angol matrózt megöllek és fenék- 
befurták a: Imalőne!, amely elsüllyedt. A 
A személyzetét a prohihiciós rendőrök ki
mentették és bilincsbeverve szállították 
partra. Az eset óriási szenzációt kelleti egész 
Amerikában.

— ,A ,zr- Nöcgylet Leányárvaháza nö
vendékei 23-án, szombaton jól sikerült műsoros 
estet rendezlek. Kis darabjaikkal, énekszámaik
kal és .szavalataikkal Strasscr Józsa, Ac.zél An
nus, II icner Lili, Rrüll Lili. Fleischmann Ró
zsi, C.zitrony Margit, Körösi Gizi, Nógrádi Irma, 
Jaknbovics Teréz, Gros: Gizi. Auslonder Sári 
és Gros: Erzsébet kitűnő színpadi készségükről 
tette klanubiznnyságol. I)aeh Etel zongorakisé- 
rele külön eseménye volt az előadásnak. A 
pompás rendezés és díszlettervezés dr. Pécsi 
Boris tanárnőnek köszönhető.

— ..Toll és tör* - címen uj lap jelent meg, gaz
dag tartalommal. Az első számot Aczcl Benő, 
Bálint Imre, Boros László dr., Faragó Sándor, 
heleky (nza, Gál Imre, Ivor Dév.es, Markovics 
Rodion, Lázár Miklós, Nzds: Zoltán és Szabó 
Dezső írták. Az elegánsan kiállított folyóiratot 
Ádám László és Récscl Ödön szerkesztik.

— A kormányzó is megjelent a lovasmérkő
zések harmadik napján. Nagybányai Horthy 
Miklós, Magyarország kormányzója a Nemzeti 
Lovarda állal rendezett lovasmérkőzések har
madik napján megjelent neje kíséretében és 
nagy érdeklődés:;. I nézte végig a versenyeket. 
Az első nap győztesei A’égyewj Imre, tíinder 
Ottó és Lcdofszky Ágnes, a második és a har
madik il>cfejező) nap eredményei: Díjugratás 
urak részére. Pásztói ist. ..Tcrlinde*'  lov. Al- 
mássy Pál. — Díjlovaglás: 1. Szász Endre 
„Eger'*  lova. lov. tub — Hölgyek nehéz díjug
ratása: 1. Hungária conc. ist. „Gigolctto" lov. 
Pauly Hartmanné.

Segélyalapot létesítenek a szegény asztalo
sok támogatására. A Budapesti Asztalosok Ipar- 
teslülcle vasárnap délelőtt közgyűlést tartott, 
amelyen a titkári, .számvizsgálói és pénztárosi 
jelentések felolvasása után Nagy Antal fővárosi 
bizottsági tag, elnök foglalkozott az asztalos 
ipar válságos helyzetével, a közmunkák megin
dításának kérdésével, az adók méltányos meg
állapításával, a közüzemek megszüntetésével és 
a társadalombiztosítási terhek csökkentésével, 
valamint az. ipart érdeklő más kérdésekkel. Ez
után a közgyűlés felhatalmazást adott arra, 
hogy a rossz anyagi viszonyokban lévő asztalos
mesterek támogatására segélyalapot létesítsenek.

— Közgyűlést tartottak a közjegyzű-egy esti
letek. ^Budapesti Közjegyzői Kamara vasárnap 
délelőtt tartotta közgyűlését a büntetőtörvény
szék elsőcineleti nagy tárgyalótermében. Rónay 
Károly elnöki megnyitója után Sümcghy László 
dr. a titkári jelentést terjesztette be és közölte, 
hogy június 9-én vándorgyűlést tart Szegeden az. 
egyesület. Végül a választmányt egészítették ki.

— A ..Nyugdíjas Fővárosi Tisztviselők Egye
sülete" f. hó 24-én tartotta X. rendes évi köz
gyűlését Krisztinkovich Béla műszaki főtanácsos 
elnöklete alatt. Az egyesület 1928. évi működé
sét Schrott Béla, az egyesület igazgató-titkára 
ismertette. Ajmády Géza m. kir. udvari taná
csos, Ember Jenő isk igazgató, Szilágyi F. Lajos 
műszaki főtanácsos ügyv.-elnök, Bossányi-Iiavas 
Rezső és mások felszólalásai után határozatilag 
kimondották, hogv az egyesület küzdelmét mind 
addig folytatja, mig az 1923. évi XXXII. tc.-bcn 
a nyugdíjasok ellátása tekintetében lefektelett 
elv keresztül nem vitetik, illetve mig a kategori
zálás meg nem szűnik.

S!l KEVÍÍS I*ÉXZÉ»T
EL.EGÁ1VSAÍV AKAR 

REIIÁXKORAI
keresse fel László Sándor férfiszabó uiestei’ 
kitűnő hírnevű férflszabó üzletét, Rákóczi- 
ut 50., ahol saját műhelyében készített ele
gáns tavaszi férfi öltönyök vagy felöltők 
háromféle árban: 50, 60 íj 70 pengőért a 
legdivatosabb finom szövetekből készen kap
hatók. Minden darab a cegfőnök irányítása 
és ellenőrzése mellett készül a legtökélete
sebb kiállításban és legdivatosabb szabás
ban. A magyar szahóipar ügyességének, rá
termettségének és kiváló ludasának leg
szebb példája ez az olcsó és legjobb munka, 
ami a cégfőnök szakértelmét és hozzáértését 
bizonyltja. Nem üres dicséret ez, mert c 
megállapítást aláírja bárki, aki a fenti cég
nél vásárolni fog. mert a cég nem a haszon 
elérésére törekszik, hanem célja n jó hírnév 
kiépítése, s igy a vevő jóval többet kap, 
mint amit remélt. Felhívjuk t. olvasóink 
figyelmét ezen harminc év óta fennálló köz
ismert és megbízható cégre, ahonnan a 
szabómilvészet remekei kerülnek ki.

— Öngyilkos knlaposnő. Hétfőn reggel a Ná
dor-utca 11. számú ház lakói észrevették, hogy 
Welich Paula kalaposnő lakásából erős gázszag 
árad ki. Felnyitalták a lakást és a kalaposnőt 
az egyik szobában gázmérgczéstől eszméletlenül 
találták. A mentők súlyos állapotban a Rókus- 
kórházba szállitották. Megállapították, hogy 
Welich Paula öngyilkossági szándékból hagyta 
nyitva a gázcsapot. Hogy tettét miért követte 
cl, kinyomozni még nem leheléit.

— A nagy érdeklődés és népszerűség fokozá- 
zására Radó Aladár nemrég megnyílt uj nöi- 
ruha áruházában (Bécsi-utca 6, Deák Ferenc-u. 
sarok) külön ,.Reklám-osztály"A létcsilelt, ahol 
a legjobb kidolgozású női ruházati cikkeket a 
legolcsóbb árban bocsájlja a hölgyközönség 
rendelkezésére

A világ 
legjobb Kreol 

táncosnője
Bessie de Saussanre 

et Edy de Valero 
esténként

a

Kávéházi, vendéglőt berendezések, asztulok. székek*' 
riírepparrttek. múnúnyit z.tvJok, iiAkeiál vénvnk ée má* 
üzleti beiendczcsck uagjon olcaúu. ROSSNFKLDL
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Primo de Rióéra, 
vasárnap OivatalesaR belesen- 

tette bűzeit lemondását
Egöszsásl ómra hiuatbozik a spanyol dlMiátor. 
aMi már megtette az e^neszüieteket táuozására

Madrid, március 25.
Primo de Rivcra miniszterelnök a lapokhoz közleményt juttatott el, 

amelyben kijelenti, hogy nem érzi magát sem elég fiatalnak, sem pedig fizikailag 
elég erősnek ahhoz, hogy újabb öt évre uieghosszabbituni kérje azt a bizalmat, ame
lyet a király és az ország beléje helyez. Éppen ezért — mondja tovább a nyilatkozat 
— meg akarom rövidíteni a kormány éléről való eltávozásom előkészületeit. Az országra 
a legrosszabb állapot nz, hu váratlanul betöltés nélkül hagynak rája örökséget. Az 
ilyen esemény már csak a meglepetés erejénél fogva is nagy tájékozatlanságba döntené 
az ország népét.

Józseí főherceggel az élén az egész magyar 
arisztokrácia megjelent az Erast-muzeum 

vasárnapi vernisszázsán
Megnyílt Andrássy Géza gróf képeinek kiállítása

Vasárnap délelőttre nem mindennapi ese
ményt hirdetett nz Ernst-muzeum igazgató
sága: gróf Andrássy Géza gyűjteményes ki
állításúnak megnyitását. A kiállítást, amelyet 
Magyar-Mannhcimer Gusztáv gyűjteményes 
képkiállitásával együtt nyitottak meg, már 
napokkal ezelőtt nagy*  érdeklődés előzte 
meg. Főképpen az arisztokrácia köreiben 
keltett óriási érdeklődést a kópiádat, mert 
Andrássy Géza grófról, az ismert ariszto
kratáról eddig csak azt tudták, hogy kiváló 
sportférfiu, a Magyar Atlétikai Club és a 
Magyar Nemzeti Lovarda elnöke s csak ke
vesen tudtak arról, hogy a gróf kiváló festő 
is.

A Nagymező-utcában, ahol az Ernst-mu
zeum van, vasárnap délelőtt óriási autópar
kot szemlélhetlek az utcai járókelők:

több mint száz autó
e— Budapest legszebb és legelegánsabb autói, 
•— gyűltek egybe a Nagymező utcában. A ki
váncsiak egész serege szemlélte az autókból 
kiszálló előkelő hölgyeket és urakat, a buda
pesti mágnásvilág tagjait, akik zsúfolásig 
megtöltötték a hatalmas múzeumi termeket, 
amelyekben Andrássy Géza gróf képeit állí
tották ki, úgyhogy

ÍMsdmCwi# acfarfádéb&st
________u—niwi MJiumiiBi ■íiiiiwiwiii.—■ lummiM mi-iriim-.—:r~ij

Díszes bált rendeztek 
Keszthelyen 

Simon Böske tiszteletére
A gazdasági akadémia hallgatói tüntettek ellene 

a moziban
Nagykanizsa, március 25.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Miss 
Európa tiszteletére Keszthelyen, ahová Simon 
Böske csütörtökön hazaérkezett, a keszt
helyiek nagy ünnepséget rendeztek.

Vasárnap este a Hungúria-szálló dísztér- 
Jnében

bált adott Simon Böske tiszteletére

a keszthelyi nőegylet A bálon megjelent 
Keszthely városának szine-java, többek kö
zött Rcischl Imre városbiró, Náray Andor 
akadémiai tanár, Erdős József, az OMKE 
zalamegyei csoportjának elnöke, dr. Büch- 
ler Sándor keszthelyi főrabbi, egyetemi ta
nár. A többszáz főnyi vendégsereg türelmet- 
Jmül várta a feldíszített teremben Simon IPIke megérkezését. Pontban tiz órakor ér

csak turnusokban bocsáthatták be a te
rembe u vernisszázsra összegyűlt közön
séget, amelynek jórésze Budapest leg
nevesebb arisztokratáiból, a mágnásvilág 
közismert tagjaiból, hercegekből, gró
fokból, grófnőkből grófkisasszonyok- 
hól, bárókból és bnroncsszekből állott. 
József főherceg is megjelent az érdekes 

vernisszázson
s Andrássy Géza gróf kalauzolása mellett 
csaknem teljes órát töltött ott cl.

Az egybegyült előkelő közönség hossza
san szemlélte a képkiállitást és egyhangúan 
az a vélemény alakult ki, — amelyet egyéb
ként teljes mértékben oszt az objektív kri
tika is: hogy Andrássy Géza grófban egy uj, 
tehetséges magyar festőt fedeztek fel, akitől 
még több értékes műalkotás megteremtései 
remélheti pikturánk.

A muzeum vasárnapi vernisszázsán ter
mészetszerűleg hosszan időztek az érdeklő
dők azokban a termekben is, amelyekben 
Magyar-Mannhcimer Gusztáv remek képeit 
függesztettek ki és elragadtatással szemlélte 
mindenki a nagy festő képeit, melyeknek egy 
részét már annyiszor megcsodálta a miiérlö 
nagyközönség. (r. k.) 

kezeit meg édesanyjával az ünnepelt. Simon 
Böskél, — akin ugyanaz a ruha volt, amely
ben Párizsban Miss Európává választottál, 
meg, — a számára készített díszes báli tró
nushoz vezették, amelyen elfoglalta helyét. 
Elsőnek Kell Dezső mérnök üdvözölte, s 
díszes virágcsokrot nyújtott ál neki. L'rbán 
Gyula hirlapiró, a nagykanizsai ifjúság üd
vözletét és szcrencsekivánatait tolmácsolta 
az ünnepeltnek, aki mintegy egy órát töltött 
n díszes báli teremben, azonban tekintettel 
arra, hogy az öthetes külföldi ut, az izgal
mak és a sok ünneplés — melynek fáradal
mait még nem pihente ki. —

rendkívüli mértékben kifárasztották, 
senkivel sem táncolt,

már tizenegy órakor édesanyja társaságá

ban elhagyta a báltermet és hazatért.
Simon Böske címére Keszthelyen, ott-lar- 

tózkodása óla rengeteg virág, gralulációs le
vél és távirat érkezett. Nap-nap ulán szá
mosán keresték fel Miss Európát, aki 

egész napját pihenéssel tölti cl.
Édesalyja, aki leányának hazaérkezésékor 
rendkívül meglepődött azon, hogy mennyire 
lesoványodott, baráti körben kijelentette, 
hogy

leányát nem engedi cl a nyáron Ameri
kában megtartandó világszépségverscny- 

vúlasztásru.
Simon Böske keszthelyi időzése alatt 

egyébként
kellemetlen incidens is játszódon le a 

keszthelyi moziban.
A mozi ugyanis előadásának sorrendjére, 
tűzte a Magyar Híradó filmjét, amely Simon 
Böske budapesti fogadtatásának felvételét 
mulatja be. Minthogy azonban

a keszthelyi gazdasági ukadcmiu hall
gatóinak egy csoportja bejelentette, 

hogy tüntetni fog a film ellen, 
a mozi igazgatósága jelentékenyen megrövi
dítette a Miss Európa budapesti fogadtatásá
ról készült filmfeluételt, úgyhogy mindössze 
néhány másodpercen át futott a Iliin a be 
mutató napján íi keszthelyi moziban. Ez a 
néhány másodperc is elegendő volt azonban 
ahhoz, hogy a moziban megjelent keszt
helyi gazdasági akadémiai hallgatók tűnte 
lést rendezhessenek Simon Böske ellen

A zajos incidens után a mozi igazgatósága 
nyomban

beszüntette u film vetítését
és a következő előadásokon ezt a filmet már 
nem is mutatta be a közönségnek.

Megszült az árvízveszély 
Magyarország egész területén
Budapesten vasárnapról hétfőre 120 cm.-t apadt a Duna
Hétfőn, a délutáni órákban az árvíz

veszély megszűnését jelenlétté, a földmivelés- 
iigyi minisztérium vízrajzi osztálya. A meg
nyugtató hivatalos jelentés, amely az árvíz- 
veszedelem megszűnéséről számol be. a kö
vetkező:

— A Dunán az árvíz veszedelem Magyar
ország területén megszűntnek tekinthető.

A víz mindenütt apad, csupán Mohácson volt 
jelentéktelen áradás. Jég már csak szórvá
nyosan látható. .4 Tiszán, melynek vize 
áradó, most indul meg a jéglcvonulás és To
kajt kivéve — ahol a jég még áll. — a folyó 
jege zajlásban van.

— Budapesten a Duna vasárnap érte el a 
lulminációs pontot: 488 centiméternél. Va
sárnapról hétfőre 120 centiméterre! apadt a 
víz.

A Dunán egyébként a vízállás hétfőn a 
következő volt: Begensburgnál 95 cm., Pás-

Elfogatóparancsot bocsátot
tak ki egy közokirathalni vitás
sal gyanúsított ügyvéd ellen
A főkapitányság a budapesti bünlclölör- 

vényszék megkeresésére vasárnap elfogató
parancsot bocsátott ki Rácz András dr. fő
városi ügyvéd ellen, aki — az átirat szerint 

közokirathamisilás bűntettét követte cl.
Rácz András dr. ellen már hónapokkal 

ezel:tt megindult a bűnvádi eljárás, mert az 
ügyvéd egyik ügyfele részére — hogy annak 
tartózkodási engedélyét megszerezze — a 
kérvényhez szükséges okiratot meghamisí
totta, amivel sikerült elérnie, hogy külföldi 
állampolgár ügyfele a rendőrség idegen
ellenőrző hivatalától megkapta a tartózko
dási, illetve a letelepülési engedélyt.

Rácz dr. szélhámossága azonban rövide
sen

nyilvánosságra jutott

pénteken, e hó 29-én

FÉRFIING 
valódi angol zefirből, végig egy anyagból, 

35 co). Dyakbőségtől 12 cm-ig bármely nagyság

p 3.90
Ugyanazon anyagból

gombos rövkl alsónadrág

p 1.50

Calvin tér 7 Andrássy ut 4

Keszthelyen, ahol nagy nehézségek után 
helyreállt a felekezetek között a béke, nagy 
megdöbbenést keltett a moziban történt kí
nos incidens s félő, hogy ez alkalmas lesz a 
mór megteremtett felekezeti béke újabb meg- 
bolygatására.

saunál 301 cm., Becsnél 56 cm., Pozsouynál 
221 cm., Komáromnál 382 cm., Budapestnél 
368 cm., Bajánál 462 cm., Mohácsnál 477 
cm., Zimonynál 360 cm.

A Tisza mentén a vízállás a hétfői napon 
a következő volt.

— Tiszavecse 71 cm., Vásárosnaménv 180 
cm., Tokaj 415 cm., Tiszafüred 345 cm., 
Csongrád 120 cm., Szeged 139 cm.

A Hétfői Napló munkatársa kérdést in
tézett a székesfővárosi árvízvédelmi kiren
deltség vezetőjéhez, Zaitz László műszaki 
főtanácsoshoz is, aki kijelentette, hogy Bu
dapesten árvízveszélytől tartani már nem 
kell s tekintettel az árvízveszély megszűné
sére, a vasárnap bekövetkezett kulmináció 
után még vasárnap elrendelték a főváros
ban az árvízvédelem elhárítására üzembe
helyezett különböző szivattyugépek leszere
lését.

és amikor megindították a vizsgálatot, kide
rült, hogy az ügyvéd súlyos visszaélést kö
vetett el s ezért a budapesti kir. ügyészség 

közokirníhandsifús büntette elmén vá
dat cincit ellene.

Időközben szükségessé vált a gyanúsított 
ügyvéd újbóli kihallgatása, amelyre azon
ban Rácz nem jelent meg. mire detektívek 
mentek érte, de akkor sem sikerült az ügy
védet lakásán feltalálni. A detektívek jelen
téséből megállapították, hogy

nz ügyvéd Ismeretlen helyre távozott

cs ezért a budapesti főkapitányság most 
szemclylcirással ellátott körözőleoclet bo
csátott ki Rácz dr. ellen.
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Az öreg színészek 

megdöbbentő nyomora

FedM Sári uioisú három teiifihöse
PISTA NÉNI

Király-Színház

Megalakult a Magyar Nyugdíjas Színészek egyesülete, amely 
kenyeret könyörög az Illetékes hatóságoktól

Vasárnap délelőtt különösen érdekes közön- 
Bég töltötte meg .1 vármegyeház dísztermét. A 
nyugdíjas .színészek tartották egyesületük ala
kuló közgyűlését, hogy végre a cselekvés te
rére lépjenek és kiharcolják az illetékesektől 
jogos . nyugdíj járandóságaikat AMn/rgy srúr- 
ő/yen nyugdíjas színész és színésznő jelent meg 
n közgyűlésen. Hélsxáz nyugdíja*  színész él az 
ors?ágl>an, de legnagyobb részük nem jelenhe
tett meg az alakuló közgyűlésen, mert nem 
volt pénzűk útiköltségre és a legtöbbjük olyan 
nyomorral küzd, hogy szégyell megjelenni ron
gyos ruhájában kollégái előli.

A közgyűlésen nagy elkeseredéssel tárgyal 
fák a nyugdíjas színészek, hogy a hatóságok 
iflelékes képviselői .akiket meghívlak az ala
kulásra,

még csak nem I*  képviseltették magukat a 
közgyűlésen.

Elsőnek a vezetőséget választották meg. Elnök 
Heves Béla, társelnök Ditrói Mór, nlelnökök 
pedig Molnár Gyula és Thury Elemér lettek

A választás után Thury Elemér volt vidéki 
srinignrgntó keresetlen szavakkal ecsetelte a 
nyugdíjas színészek borzalmas helyzetét. El
mondotta. hogy vannak öreg színészek, akik 
koldulásból tengetik életüket, vannak, akik 
pékmühelyekből kapják egyetlen táplálékukat.

n wárnr kenvérmnradékoknt, amit vízben 
feliízfaha fogyasztanak el.

Sokan vannak .akik ennek a kemény télnek 
dermesztő hidegéi Hitetlen odúkban szenvedték 
végig és ismer nyugdíjas szinészházaspárl, 
amelynek

összesen egy szál Inge van.
Ez s szinészházaspár, amely hajdan nagy si
kereket aratott a vidéki színpadokon, Buda
fokon vájt odúkba lakik és

az öreg színész megnövesztene szakállál, 
hogy ezzel pótolja az Ing melegét, mikor 

az inget a felesége viseli.
Pintér Imre, a Népszínház roll tagja szólalt 

fel ezután.
— Az a fontos, — mondotta — hogy végre 

észrevegyék nyomorunkat, hogy ne csak be
széljenek, hanem tegyenek is róla. A miniszté
riumban tudnak ezekről az állapotokról, de a. 
segités még nem érkezett meg. Mi nem kegyel
met, hanem igazságot kérünk és ezért javaso
lom, hogy küldőlfségileg keresünk fel hat-nyolc 
befolyásos képviselőt és kérjük fel őket ügyünk 
támogatósára. Az a fontos, hogy minél többen 
menjünk a küldöttségben és „tipikus színész- 
nyomort" vonultassunk fel, hogy lássak, meny
nyire indokolt kérelmünk.

Komjáthy János volt vidéki színigazgató, a 
.Színé.'- Egyesület ellen szólalt fel és pártatlan 
bíróság kiküldését indítványozta, amely bírálja 
el a Szinész Egyesület és n nyugdíjas színészek 
ügyét, amit azután el is határoztak.

Á nyugdíjas színészek azt követelik, hogy 
fplyósiisók nekik valorizált értékben azokat a 
nyugdijakat, amelyeknek járulékait évtizede
kén át fizették jövedelmük tíz százalékával. A 
nyugdijak részben lmdikőlcsönökben, részben 
fővárosi kölcsönkötvényekben értéktelenedtek 
el é-s ezért a legmagasabb nyugdíj most három 
hónapra százhúsz pengő, de a legtöbb öreg 
szinész nem kap többet

fiz pengő nyugdíjnál.
A közgyűlés végül örökös diszelnőknek Foss 

Józsefet, disztagokul többek között Klebelsberg 
és Scitovszky minisztereket, Rothermere lordot. 
Harmsivorthot, Márkus Miksát. Incze Sándort, 
Miklós Andort, Gombaszögi Fridát, valamint 
a képviselőház elnökét, több államtitkárt és 
képviselőt választotta meg.

A legnagyobb művészi esemény a

»Küiönös miaim
Kezdete: tél 8. 
Véget tél 12. a Vígszínházban

A kis népek felszabadításának 
gondolata lázba hozta Berlint 

Sturm über Asien a íilmmüvészet uj csodája
Berlin most egy filmről beszél „Sturm über 

Asien" Dsingis Khán ez a film, amely a film- 
srérüségen jóval túl. n világtörténelem egyik 
megrázó eseményét vetíti a nézők ele. Pudow- 
kin orosz rendező alkotta ezt n filmet és a 
Me.schr»bpom Huss nevű szovjet gyár készítette 
a felvételeit.

Berlin sajtója egyértelműkig ismerte cl, hogy 
Pudowkin megteremtette az uj filmművészetei. 
Mivel Berlin nehezen lelkesedik és nehezen is
mer cl idegen művészi alkotást, feltétlenül 
hinni kell a film óriási értékében és annak, 
hogy

•c aj fllmmUvéaiet terén az orosz—ameri
kai háború az oroszok javára dőlt cl.

A Sturm über Asien a mongol prairiken ját
szódik le. A mongolokon az angol katonai im- 
périum az ur.. Er vad kegyetlenséggel pusz
títja ezt a misztikus életű népet.

A film minden felvétele ott készült, ahol 
a világtörténelem nagy eseménye játszó

dott le,
a nagy nemzeti mongol forradalom, amely 
óriási erővel, elementáris vadsággal söpörte cl 
h katonai uralmat.

A film óriási értéke elsősorban az eredeti, 
hű felvétel.

Valóságos expedíció*  film
ez a Pudowkin-alkotás, mert a távol Kelet 
olyan ismeretlen népfajával és szokásaival is
merteti meg a közönséget, ahová nemcsak 
fllmfclvevőgép, hanem még fényképezőgép is 
ritkán kerül. Látjuk a mongolok titkos szer

tartásait, láncait, életét, látjuk az emberi .szem
től eddig óvatosan takart Lámát, látjuk a vad 
mongol prairikel, óriási homokdombjait és 
felhőkbe vesző hegycsúcsait, mindenckfölöfl 
pedig olyan színjátszást, amely tökéletesebb 
mindannál, amit eddig élvezhettünk.

A film egy-egy jelenetéről tanulmányokat le
helne Írni. — állapítják meg a berlini lapok is 
— de harcot és csatát sohasem vettek fel 
filmre hüebbcn cs szimbólikusnbban, a Sturm 
über Asien, illetően a „Dsingis Khán" utolsó 
viharjelcnelénél. Megdöbbentő erővel és soha
sem látott realizmussal kapcsolja össze a film 
rendezője a fákat derékban kettétörő, homokot 
szóró, virágokat és fűszálat tépő vihart a mon
golok lelkének idegeneket elsöprő vad szenve
délyével Ez n lelki metafora olyan hü tükröt 
kapott a filmben, hogy a „Dsingis Khán*'  min
den előadásánál ezt u jelenetet percekig tapsol
ják. Ez ti film, amely egyébként az első ko
moly orosz mozgókép, amely majd Magyaror
szágba is eljut, fájdalmasan utal Magyarország 
nemzeti tragédiájára. Fájdalmasan mutat arra, 
hogy a Csonloimagyarország megszállott terü
leteit Icigázó idegen népeknek is szükségük 
lenne egy ilyen Dsingis Khán-ra, aki prófétai 
szavával és vad lendülettel parancsolná ki azo
kat, akik Magyarország szent földjét bitorol
ják.

A Dsingis Khán nemcsak a tiszta és maga- 
sabbrendü filmművészetet jelenti, hanem a vi
lágtörténelem egyk izgalmas és rettenetesen 
véres tragédiáját vetíti a nézők elé.. Berlin 
nem izgul hiába.

szíjpécsárdás
FARKAS ISIRE legnagyobb stkertl operettje 

Szombaton, március 30-án

előadás.
_____________ VÁROSI SZÍNHÁZ
Biller Irén, Nagy Endre. Salamon 
Béla, Hajna Alice, Gár ’onyi Lajos, 

Herceg Jenő
■ eadetei lél ».

CSAK A FÓRUMBAN csütörtöktől
Nyáray Antal parádés szerepe

A SAIIiN AéK ELRABLÁSA
Főszereplő: Meeséry Ha és Bennett regénye Fául Rlehterrel a főszerepben

EZEK ÖRÖMÖK VÁROSA

SZÍNHÁZI napló
a Szürke ruha próbái foglalják cl most a

Vígszínházát, amennyiben az Ördög rep- 
rizének előkészületei már teljesen befejeződ
tek és csak a Vígszínházon kívülálló okok 
késleltetik a repriz megtorlását. .4 Szürke 
ruha minden próbáján résztvesz az illusztris 
szerzőnő, fíethlen Margit grófnő, aki szívvel- 
lélekkel és okos tanácsokkal támogatja a 
Vigszinház munkáját. .4 színészek elragadta
tással beszélnek a kedves, szívélyes modorú, 
őrökké vigkedélyü, sohasem drukkoló szerző
nőről, aki nagy várakozással néz darabja 
sorsa' elé. A premier dátuma még teljesen 
vizonytalan. a színház mégis a legnagyobb 
zavarban van a premierjegyek szétosztását 
illetően. A minisztériumok minden előkelő 
tisztviselője a mágnás kaszinóknak majdnem 
minden tagja ugyanis helyet kért a Vígszín
háztól a premierre. A Vigszinház azonban a 
kéréseknek nem tud eleget tenni, mert a sze
zon elején már bevezette az úgynevezett pre
mier-bérlet rendszert. Ennek a rendszernek 
alapján a Vigszinház premierjére, már most 
el van adva minden jegy. Bethlen Margit 
grófnő a Vígszínházzal ebben a kérdésben 
úgy állapodott meg, hogy a színház két pre
miert tart. Az elsőt a premier-bérleteseknek, 
a másodikat a grófnő nagy szvittjének, 
amely alkalommal szintén részt fog venni nz 
előadáson és kijön a függöny elé. .4 Szürke 
ruha bemutatója ezek szerint nem csak ér
dekes színházi hanem nagy társadalmi ese
ményt is jelent.
T3 ogy mi a különbség az ismeretlen és a be- 
H érkezett szerző között, azt legjobban illusz
trálja e: az apró kis történet. Baross Elemér 
Vakablak cimü darabjának nagy sajtósikere a 
külföldre is eljutott és a külföldi kiadó cégek 
egymásután érdeklődnek a darab iránt. Marton 
Sándor színpadi ügynök rendelkezik a darab 
fölött, de egy másik színházi ügynök, Révész 
Ferenc is kap érdeklődő sürgönyöket. A leg
utóbb egy párizsi kiadócég Marion helyett Ré
vésznél érdeklődött. Révész magához kérette 

1 Baross Elemért és kétezer pengőt ajánlott fel 
neki arra az esetre, ha kijárja azt, hogy Mar
ton Sándorral közösen rendelkezhessenek a da
rab külföldi előadásai fölött. Point. Révész Fe
rencnél volt eredetileg a darab, aki miután el
olvasta a Vakablakot, igy szólt Boross Elemér
hez:

— Az Istenért, kedves fiatalember, vigye el 
sürgősen ezt a darabot, mielőtt még letartóz
tatnának. *

Ja. változnak az idők'

rí iába, örök színházi törvény, hogy egy 
nagy siker leszorítja a színház kövei

ké ző újdonságát a műsorról. Ez történi a 
llasputinnal, amelynek bemutatója már má
sodszor szenvedett halasztást az Agglegény 
apa miatt, annak ellenére, hogy a Rasputin- 
tól igen sokat vár a színház. Rasputinnak az 
orosz cári udvar misztikus életű muzsikjá
nak tragédiáját megrázó drámai erővel vi
szik színpadra Barabás Lóránt. Laczkó Géza 
és Csortos Gyula, a dráma szerzői, akik bi
zony nehéz szívvel nyugodtak bele abba, 
hogy darabjuk bemutatójának ideje április 
5-rc tolódjon el. A két írószer zö, Barabás 
Lóránt és Laczkó Géza minden további nél
kül bele is nyugodott ebbe a megoldásba, de 
Csortos Gyula akadályokat támasztott az el
halasztás elé. Csortos ugyanis a darab eredeti 
premier dátumától március 15-től kezdve 
kérte felléptidijainak kiutalását, azzal, hogy 
ő ettől az időtől kezdve van a Nemzetitől 
szabadságon és csak bizonyos ideig tud saját 
darabja főszerepének eljátszására vállal
kozni. Faludi Jenő igazgató azonban meg
egyezett Hevesi Sándorral a Nemzeti Színház 
igazgatójával, hogy Csortost a szezon végéig, 
ameddig a Rasputin előreláthatólag menni 
fog, hetenként négyszer bocsássa a Magyar 
Színház rendelkezésére. Ilyen megállapodás 
után most már szent a béke a színház és a 
szerzők között és mind két fél nagy remény
séggel néz az április 5-iki bemutató elé.

Zongorát Pianinöt 
íef&ban Reményi 
a Zeneművészeti Főiskola házi hang- 
szerészónél, Budapest, Király-utca 57.

Legkedvezőbb fizetési feltételek.

ÍZ isebb-nagyobb csatározások után készen ált 
a Király Színház újdonsága, a „Diák

szerelem". Az előjelek ulán ítélve, a szezon egyik 
legnagyobb slágere lesz ez a darab, amely nem 
kevesebb, mint öt primadonnát foglalkoztat. 
Gaál Franciska, Billcr Irén, Vaálly Ilona, Orosz 
Vilma és Bársony Rózsi vesznek részt a roman
tikus, humoros, de mégis sportizü operett elő. 
adásain. Meg kelt jegyeznünk, hogy a Diák
szerelem nemcsak London, hanem Amerika 
egyik legnagyobb sikere, amely Neu> Yorkban 
már az ezredik előadáson túl halad.
1L2 étfőn este tartotta a Szekeres-Zeneiskola 
4-4 jazz-kamara hangversenyét a Zeneművé
szeti Főiskola nagytermében, amelyet ez alka- 
omból zsúfolásig megtöltött a közönség

Véső éjjelig nyúlt Fehér Gyula jubileuma a 
Nemzeti Színházban, melynek során a leg

kitűnőbb kabarészámok váltakoztak. De min
den kabarénál többet ér az a kis történet, amely 
Fekete Józsefjét, a jubileum agilis rendezőjé
vel, esett meg. Fekete Józsefet a színház elő
csarnokában hét vidéki szinész kereste fel cs 
szabadjegyet kért tőle. Fekete szívesen adott 
egy utalványt a második emeleti karzatra, ame
lyet a színészek a lépcsőn első emeleti helyre 
javítottak ki. Ugylátszik, ez a kis csalás nem 
volt elég ennek a hét vidéki színésznek, meri 
előadás ulán u jegyszedő három pengő ötvenes 
utalvánnyal kereste fel a rendezőt.

— Mi ezt — kérdezte rémülten Fekete.
— Ruhatári dij, — válaszolta a jegy szedő.
— Milyen dij*
— .4 hét szinész, akinek szabad jegyet tetszett 

adni, azt mondta, hogy ön fizeti meg a ruha- , 
töri dijukat is.

Fekete ur szó nélkül fizetett.

Csütörtökön, e hó 28-án 
jelenik meg

A bécsi Burgtheater legjobb művészeinek vendégjátéka

a Fővárosi operettszínháziján
Ma, kedden: Die KInder (Gyerekek) Hermann Balír vígjátéka. 

Holnap szerdán: X. Y. Z. Klabund a „Krétakör" szerzőjének komédiája 
Kezdete este 8 órakor Renden helyárak

a Terézkörull Színpad
Telefon: 200-54,

A múlt héten megírtuk, hogy a Nemzeti Szíri- 
házban szerencsétlenül járt Grcgtiss Zoltán, 

a Nemzeti Színház fiatal színésze, aki egy áll
ványról lezuhant és súlyosan megsérült. Greguss 
Zoltán betegágyából annak megállapítását 
kéri, hogy ő sohasem szenvedett tériszonyban, 
hanem megcsúszás következtében zuhant le az 
állványról. Greguss Zoltán kérésének szívesen 
adunk helyet.
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Mistinguett, az isteni díva, 
akit a 19 éves Paul Rocky piros rózsá
val várt a vonatnál, egy brazillal mil

liárdos fiúval Pestre érkezett

Arturo Lopez Nizzából Mistinguett után szökött - 
Éjféli riport a nagy dívával, — aki fiatal, csinos 
és gazdag férjet keres — a szerelemről, művé
szetről, a női rácéról és női divatról — Mistinguett 

májusban fellép Budapesten
Párizs vasárnap este meglátogatta Buda

pestet. Szürke utikosztiim simult karcsú 
alakján, lakktopán, füstharisnya, szürke 
szemrehuzott kalap, valami egészen diszkrét 
parfém, egv elegáns kis kézitáska, no és 
r.W clcyáns kis fiatalember az oldalán — 
látszólag ez Mistinguell, a világ leghíresebb, 
legnagyobb reviidivája, Paris soha el nem 
hervadó inkarnációja, aki...

Node kezdjük elölről a dolgokat. ..
*

Vasárnap este a Nyugati pályaudvaron iz
gatott kis csoport várta az éjféli Oricnt-cx- 
presszt. Zerkovitz Béla, a Royal Orfeum 
igazgatója ugyanis táviratot kapott Mistin- 
guett-töl, hogy Pestre jön látogatóba Most 
már bevallhatom, hogy mi néhány újságírók, 
akik a kis csoporthoz csatlakoztunk, az 
utolsó pillanatig nem hittünk a dologban. 
De hát itt van egy nyúlánk, karcsú fiatal
ember sápadtan az izgalomtól egy csokor

Mistinguett befut az amerikai milliárdossal, 
aki a nagy díva után szökött

Az Orient-express udvarias volt. Pontosan ér
kezett. Az egyik szalonkocsi ablakából csakha
mar feltűnik egy kedvesen mosolygó filosorru 
dáma. Igenis fitosorni,

hiába akarják a lexikonok elhitetni velem, 
hogy ez a nagy primadonna már közeledik 

a hatvanadikhoz.
Pardon, én inkább a szemeimnek hiszek!

Komorna, pakkok, hordár s virágok. A Jo- 
seíinével arccsók, Zerkovitzzal ölelkező barát
ság, nekünk kedves vidám mosoly, de a kél 
Rocky szájcsókot kapott. Mistinguett minden
esetre biztosította magát. Lehet, hogy <5 sem tu
dott kettőjük között hirtelen külömbségel 
lenni.

Deltát a csomagok közül egyszerre előbujik 
egy mosolygós, bamareti fiatal ember. Barna 
lérdnadrágos utiruha, zsebredugolt kéz.

Mistinguett bemutatja:
— Moszjő Artúré Lopez . . . áld, ugylát- 
szik, féltett egyedülhagyni az utón, mert 
mikor meghallotta, hogy utazom, utánam

szökött Nizzából . . .
Tabló. Érdemes volt most megnézni R. P. ar

cai. Sőt mindhármukét.

Mig kifelé megyünk a perronon, mig az ut- 
lovélformaságon átesik Budapest világhírű ven
dége, aki dehogy adta volna ki kezéből az áruló 
útlevelet, addig kikérdezzük Arturo Lopez urat, 
aki véleményein szerint mint az alábbiakból ki
derül, nagyon népszerű lesz Pesten, különösen 
a hölgyek körében.

— Hogy történt a dolog, Moszjő?
— Kérem, — mondja mosolygós suttogással 

— én egy percre seon hagyom soha magára 
Mistingueltel. Csak nem képzeli, hogy erre a 
nagy útra eljöhetett volna nélkülem?!

— Most már nein képzelem. Dehát kicsoda 
On, hogy életét igy feláldozza egy dáma szolgá
latában?

— Brazíliai vagyok és az apám igen gazdag!
— Milliárdok?
— No igen, — mondja szerényen.
— Hány éves emellett?
— Most lettem nagykorú. 24 éves vagyuk, — 

nevet szélesen és kivillan pompás egészséges 
fogsora.

— Mióta ismeri a művésznőt?
— Mióta élek! — harsog ki belőle az a meg

ható szeutimentálizmus, hogy szinte sajnálom 

Az apacsok királynője 1 
lemről, a női rácéról és

Hétfő déli egy órára magához kéretett Mis- 
1 inguelt. A' szalón most már virágerdőhöz ha
sonlít. Az egyik fotőjben egy fiatal hölgy ül 
dúsan csipkézett rózsaszín pizsamában, aranyo
zott papucsban. Rozsdásvöröses haján táncol a 
napsugár.

piros rózsát szorongat a kezében (Rocky 
Paul a Royal Orfeum egyik starja), egy má
sik fiatalember, aki pontosan olyan, mint az 
első, csak nyugodtan mosolyog és nincs 
semmi a kezében (a Rocky-iker másik pél
dánya), itt van Joscfinc Baker is fehér or
gonával és Messer Pepitával, Zerkovitz di
rektor Zoltán nevű adjutánsával, aki szinte 
roskadozik a sárga mimózacsokor súlya 
alatt — igy mégis csak hinni kell a dolog
nak, hogy az isteni Mistinguett nem a Cotc 
d‘Azur-t kereste fel, hanem előzetes jelen
tések szerint a szive hozta el Budapestre.

A barnafelöltős fiuszépség (19 éves össze
sen) izgatottan kémlel a sötétben. Türelmet
len.

— Igaz ez a nagy szerelem? — kérdezem 
hirtelen.

Finom mosoly a válasz.
Véletlenül az ikertestvért interpelláltam. 

De ki tudja őket megkülönböztetni?

a Rocky miatt. Mi lesz ebből!
Do gyorsan hozzátette:
— Előbb ugyanis nem éltein . . •
Megbánva cl lágyulását, kis idő múlva még ki

egészíti mondatát:
— Párizsban mindenki a születésétől ismeri. 

Ugyanis ö Párizsi Antit ö mond, azt Párizs 
mondja, amit ő énekel, azt Párizs énekli, az ö 
levegője Párizs levegője . . .

Párizst ebben a pillanatban aprón szemelő 
esővel fogadja szegény rokona, Budapest.

Éjféli ripo rt Mistinguet 
tel a férjhezmenésrői!
A Dunapalola elsőemeieti két sarokszobáját 

kapta meg Mistinguett. Együtt megyünk a pá
lyaudvarról a hotelbe ahol jóformán körül sem, 
néz és máris a Hétfői Napló rendelkezésére áll. 
Hanyag mozdulattal ledobja magáról ulikomplé- 
jénck kabátját, kalapját ázottban egész beszél
getésünk alatt nem vetetté.le.

— Nos — kérdezte nevetve — meglátszik raj
tam az ut fáradalma?

Erre csak egyet lehel válaszolni.
— Nem.
Mistinguelle valóban igen fiatalosnak látszik. 

Igaz, hogy a kalapja sokat takar a nyugtalanul 
és szinte pajkosan villogó szemek udvarából.

— Képzelje — meséli — mkel faggatták út
közben a komornámal? Azt kérdezték tőle, hogy 
férjes asszony vagyok-e és hány gyermekem 
van. Hát éppen ezért jövök Pestre!'.' igaz, hogy 
egy hét alatt kell ennek eldőlnie . .

— ???
— írja meg nyugodtan, hogy
Mistinguett férjhez menne egy nagyon gaz
dag, nagyon fiatal, nagyon csinos magyar 

úriemberhez.
igaz — teszi hozzá gyorsan — nagyon szellemes 
és nagyon vig Is legyen.

— Ez nehezen fog menni — mondom — ta
lán egy kissé lejjebb szállítaná igényeit.

Nevetünk és az esti kihallgatásnak vége. Hár
mán maradnak csak a szobában. Mistinguetle, 
a brazíliai milliárdos és Rocky Paul ur. A kél 
fiatalember közül egyik sem akart búcsúzni. 
Minden bizonnyal, — mint ez a jó vígjátékok
ban szokott, történni, —- « szalonban várták meg 
mindketten a hajnalt.

leszól céljairól, a szere- 
a piros párizsi divatról

— Lehetetlen, hogy ez a hölgy hatvan éves — 
gondolom, mikor megcsókolom finom, hosszú
kás kezét. Ha pedig ez ugy van, akkor Mistin
guelt kitalálta az örök ifjúság titkát. Termé
szetesen a brazíliai ur, a két Rocky és Zerko
vitz Béla is olt iil a .szalonban. Zerkovitz nagy

ban tárgyal Mistinguettel májusi vendégszerep
lésére vonatkozólag. Kisült, hogy mégis Zerko
vitz a legügyesebb színigazgató Pesten. Ezt lo
jálisán cl kell ismerni a többieknek is, mert 
csak neki sikerült Párizs élő csodáját Pestre 
hozni. Legalább vendégeskedni.

Néhány kérdés először a művészetéről.
— Kielégili-o a nagy revüsztárt a revü. Nem 

akart-e játszani komoly darabban is?
— Oh igen, — csapott le a kérdésre — Ma

dame Rcyanc — szinte végrendeletileg hagyta 
rám a „Madame Sans Géné" szerepét. Ezt ját
szottam és borzasztó örömem telt benne.

A brazíliai rávág:
— Jobb volt, mint Madame Reyane!
— Miért hiúsult meg a Reinhardttal kötött 

szerződése?
— Oh, annak csak nyelvi nehézségek az 

okai. Igen nehezen tanulnék meg jól németül. 
Nem vállalhatom a kockázatot.

Most jön a nagy kérdés:
— Mondja meg őszintén, hogy miért jött

Pestre?
Felit acag.
— „Cheréhez le. Monsieur!" Igen. A férfiakért! 

— mutat a két Rockyra, akik pironkodva for
dítják el a fejüket.

— Ugyanis eddig csak egy szép fiúval léptem 
fel. (Lásd Chevalier)

most két egyformán szép gavallért keres
tem.

Ez a két fiatalember két oldatomon mint két 
reflektor ontják majd rám fiatalságukat és 

bájukat...
A két Rocky kiszalad a szobából. A brazíliai 

bosszankodik.
Térjünk csak át a hölgyeket érdeklő témára.
— Hogy tartotta meg fiatalságát? — kérdez

tem merészen.
— Ugy, hogy sohasem voltam öreg! — szól a 

diplomatikus válasz. — Sokat sportolok, leg
jobban szerelek a jégen táncolni. Általában 
minden sportban „benne1* akarok lennil

— Azt mondják, hogy ön Párizs inkarnációja. 
Mondja meg, hogy milyen az ideális párizsi nő?

Gyönyörűen iveit lába, amely elsősorban telte 
öl világhíressé, kitünően érvényesül a rózsás, 
kissé átlátszó pizsamában. Gondolkozás nélkül 
•felél:-

— Tegnap este itt vacsoráztam a Díma-palo- 
lúban és'láttam két hölgyet. Tökéletesen pári

Március 30-ig tart a 

nagy kedvezményes húsvéti vásár 
Közliszliiselők Fogyasztási Szövetkezete

V. Gróf Tisza IstvAn-utca 18 és IX., Mester-utca 15—17 sz. alatti 

ruházati áruházaiban.
A szövetkezet újonnan átszervezett ruházati áruhazaiban az összes ruházati cikkek jó 
minőségben, a legszolidabb árakon kerülnek eladásra. A vásár tartama alatt forgalomba

kerülő, meglepően qlcsó áruk
Pengő

la minőségű, hibátlan női selyem
nadrág, a legszebb színekben . . 1.90

Selyemharisnya, nehéz minőségben, 
csekély gyári hibával.....................3.40

la minőségű selyemszövet, a legizlé- 
scsebb mintákban .................................. 2.80

A Goldberger cég világhírű Parisét-
teje, többszáz gyönyörű mintában . 3.00

Mintás foulard, kiváló jó minőségű, a
Jcgizlésescbb mintákban..................... 3.90

Pamut dciainc, elsőrendű, tartós mi
nőségű, hibamentes áru, amíg a 
készlet fart................................................... 0.78

Agynetnü kanavász, kizárólag finom 
mintákban, színtartó................................... 1.20

149 cm széles, eredeti angol gyapjú 
nőiszövet, amíg u készlet tart . . 4.80

Női tavaszi kabát, 1929-es modell, vé
gig bélelve a legizléscsebb kivitel
ben és divatszinekben...................... 29.—

Végigbélelt, eredeti angol szövetből 
készült női átmeneti kabát, amíg 
a készlet tart........................................... 32.—

Eredeti angol férfi felöltő, rövid és 
hossza, végig bélelve, garantáltan 
elsőrendű minőség, amíg a kész
let tart...........................  65.—

Férfi, női es gyermekcipők’ szenzációs olcsó áron, minden kivitelben! Férfi-öltönyök ké
szítését a Szabómesterek Országos Szövetségével történt megállapodás alapján a követ
kező árakon vállaljuk- 1 kategória 88 - - pengő, II. kategória 72.— pengő, 111. kategória 

<»0.— pengő. IV; kategória 10.— pengő.

Selyem, vászon, szövet stb. maradékok a vásár tartama alatt
50 — 60%-os engedménnyel kerülnek forgalomba.

FelkárjUk tagjainkat és vásárlók Uxönség Un kei, hogy Áru
házainkat vásárlási kényszer nélkül feltétlenül tekintsek meg 

Köztisztviselőknek és a Honvéd Nyugdíj Járulékalap tagjainak 0 havi részletfizetéses 
kedvezményt nyújtunk. Vásárlásnál kérjük a vasúti arcképes igazolvány felmutatását!

zsiak voltak!
— Valamivel pontosabb meghatározást kérek.
— Szerintem nevetséges az angolok törekvése 

a kövérebb típusok felé. Cochran ur. aki hiz
lalja a görljeit, igen rosszal tesz ezekkel a fia
tal hölgyekkel. Csak a karcsú, nyúlánk hölgyek 
felelnek meg a mai kor ízlésének. Rövid szoknya 
kell (Mistinguett kissé hazabeszél, hiszen nem 
mindenkinek van olyan szép lába.) Rövid haj, 
lehetőleg szőke ...

— Az idei divatszin, Párizsban?
— A piros szin minden árnyalata. Ezt viselik 

most Párizsban, nézzen csak ide.
Egyszerű sima fekete estélyi ruhát mutat, 

amelyen óriási vörös csokor diszlik. Pesten ki
nevetnék azt a dámát, aki ilyen toalettben 
megjelenne. De Mistinguett biztosan divatot 
fog csinálni.

— Borzasztóan szeretem az apacstanyákat. 
Van itt ilyesféle hely? — kérdezi. — Párizsban 
ugyanis — tette hozzá magyarázóan — min
den időmet az apacstanyákon töltöm. El is ne*  

.vertek engem ezek a jóemberek „apacsok ki*  
rálynőjének.*'

Megnyugtatom, hogy talál elég kiskocsmát, 
Pesten is.

— Közeli tervei? — merül fel az obiigát kér
dés.

— Eddig csak Bécsig jutottam el. Sohasem 
láttam még a magyar Dunát. Higyjc el, hogy 
kissé csalódtam, amikor kinéztem reggel a szo
bám ablakán és a sokat emlegetett szőke Duna 
helyett jégzajlást láttam. Szóval szeretnék akkor 
is ilt lenni, amikor valóban szőke a Duna. Egy 
középeurópai turnét gondoltam, amelyet május
ban Budapesten a Royal Orfeumban kezdenék 
el. Hazaugrom a toalettjeimért és kész a dologi

— Mai programja?
— Lemenni egy kicsit a korzóra. Kicsit séta- 

kocsikázni. Délután mozi. Este könnyű vacsora. 
Holnap este pedig résztveszek azon a díszelő
adáson, amelyet Monsieur Zerkovitz rendez 
tiszteletemre. Úgy hallom, hogy a miniszter
elnök felesége is bejelentette megjelenését. Na
gyon örülnék neki, ha látnám. írónő, ugy tu
dom.

— Egy utolsó kérdés. Ha kellemetlen, nd 
válaszoljon rá:

—• Ismer-e a szerelem korhatárt?
A válasz az a két fiatalember, akik izgatottan 

várják, hogy mikor lehelnek egyedül az isteni 
dívával. Stób Zoltán.

közül a következüket emeljük ki:
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.—

A világhírű „Jta” kalapokból nagyobb 
mennyiség leszállítását biztosítot
tuk. Ennélfogva a legdivatosabb 
és legizléscsebb „Jta" kalapok ta
vaszi divatszinekben 34.— pejgő 
helyett csuk .................................................27.—

ChilTon-iiig, visszahajtott kézelővel, 
gallér nélkül, amíg a készlet tart . 3.80

Zefir-ing, komplett méretben, ízléses 
mintákban, két gallérra] páratlanul 
olcsó árban...................................................4.80

Eredeti angol pupliu-ing, a Icgszebu 
mintákban .................................................12.—

la america-amcrica fonálból készí
tett elsőrendű minőségit pamutvá
szon, teljes garancia mellett . . . 1.50

la america-amcrica fonálból készí
tett chiffon, garantáltan kiváló
minőségben...................................................1.40

Nyakkendők, ízléses, szép mintákban 0.48 
Férfi-zokni, divatszinekben, megbíz

ható minőség ; , 0.42
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A TKlYmaMTVANAR ALKALMÁVAL 
ne mulassza el felkeresni ni In taté rm ti n két

V., Vilmos császór-út 26. sz. alatt
Tekintse Yneg ott a legjobb hírnévnek örvendő

MJS < A SZEMÉLYAUTÓKAT
JL ÉS TEHERAUTÓKAT

és meg fog győződni arról, hogy tökéletesebbet nem vásárolhat.
Á Olcsó árak, igen kedvező fizetési feltételek!

Árajánlattal, esetleg kocslbeinutatóval készséggel szolgál a kizárólagos képviselet!

NEMZETKÖZI HÉPKERESKEOELMI RT.
Budapest, V., Vilmos császár út 26. Telelőn: 100—00

Az 1929. év legnagyobb szenzációja 
a 6-hengeres Chevrolet

A Generál Autó r. /.-hoz tegnap érkeztek meg 
u sokat emlegetett és nagy népszerűséget ara
tott hathengeres uj 1929-es Chevrolet kocsik 
ilső példányai. Felkerestük ez alkalomból a 
céget, ahol

I)r. Goldschiagcr Lóránt igazgató 
U következőkben informálta munkatársunkat:

— November hó elején határozott a Generál 
Motor Comp. Amerikában afölött, hogy az ed
digi jól bevált négyhengeres Chevrolet kocsikat

ezentúl hal hengerrel fogja gyártani 
és amint látja az első kocsi már itt áll a minta
teremben. Tehát nem egészen 5 hónap alatt be
futottak az első fecskék és 1700 darab már teg
nap befutott Antwerpenbe. Ezek szerint mi 
már április elején minden mennyiséget le is 
tudunk .szállítani. Ugy a teher, mint a személy
szállító kocsikból már igen szép ' *
adunk cl és azokat a kikötött időre 
le is szállítjuk.

— Az uj kocsin lényeges újítás: o 
per, az erősebb, hosszabb alváz, a

számmal 
pontosan

hat hen- 
t______ __  . , , tökéletes

szépvonalu és szinii karussérla, a minden kí
vánalomnak és követelményeknek megfelelő 
erős motor és ami a fő:

)( A John Fowler et Co. angol mezőgazda
sági gépgyárnak itt, Budapesten is van telepe 
és mintaszalónja az Andrássy-ut 28. szám alatt, 
ők képviselik Budapesten egyik legkitűnőbb 
angol autógyár, a „Morris" kocsijait is. A 
tenyészállatvásáron is feltűnt a cég kiállítása, 
de főként a kis Morris Minor-kocsikat bámul
ták meg a kiállítás látogatói A kiállításon 
kint volt egy kis két üléses Roadster, melynek 
karosszériáját a Metallo rt. épitette. Az impo
záns zöld kis kocsi általános feltűnést keltett.

e 
e

o 
o

az olcsó ár.
Kétségtelen dolog, hogy a Generál Motor 

világnak ez a legnagyobb autólrusztja
a 

......o..„........... ..... , sok 
minden lehetetlent tud megvalósítani, ha akar. 
Az elmúlt évben, 1928-ban 1,200.000 darab
Chevrolet kocsit adott cl ami egy olyan hatalmas 
szám, hogy az egész világot bámulatra kész
teti. Igazán amerikai tempóval 6 hónap alatt 
átszervezte gyártási üzemét. Mint a legfrissebb 
amerikai kimutatásokból olvassuk, az idei, 
1928. év tiszta hozama 470 millió dollárt tesz 
ki, ami azt jelenti, hogy amig más gyárak egy 
ilyen typusáKérésnél nagy összegeket ráfizet
nek az átszervezésre, addig ők ezen is kerestek.

Vájjon lesz-e a Generál Motornak Magyar
országon is gyára vagy szerelőtelepe, ez még 
nincs eldöntve. Pedig itt lehetne, mert ha csak 
a gyárnak a balkáni és keleti exportját vesz- 
szük számításba, ez körülbelül évi 20.000 kocsi 
termelését jelentené, amelyekhez 60 százalék
ban a belföldi nyersanyagot lehetne felhasz
nálni és az. itteni telep állandóan háromezer 
munkást és négyszáz tisztviselőt tudna foglal
koztatni.

STEYR TYPE XII

e 
e

o 
o

)( A Steyr Művek magyar kér. rL minta
termében már látható az 1929. uj typus: a 
Steyr Type XX., ez az uj kocsi, mely a bécsi 
minlavásáron is élénk feltűnést kellett. A gyár 
ezt a typust is, elődjeinek megfelelően, 4 
szó szoros értelmében tökéletesen hozta ki. 
Minden újítást átvett és emellett igazán gazdag 
luxusfelszerclést építettek bele az uj kocsiba. 
Miután ma az országban a legtöbb Stycr szc- 
mélykocsi fut, hisszük, hogy ez az uj kocsi is 
megfelelően fog tért hódítani automobil kedve
lőink körében.

R D R T 1 e 
R D R T I e

autó-pneua tökéletes

R D R T ie 
R D R T / e

)( A fürge motorkerékpárok a világ minden 
országában mind nagyobb és nagyobb szám
ban szerepelnek. Lcglöbbnyire nem is annyira 
sport- mint inkább gyakorlati célokat szolgál
nak. Nemrégen hivatalos statisztikát készítet
tek arról, hogy milyen arányban terjedtek el 
az egész világon a motorkerékpárok s ezzel 
kapcsolatosan nagyon érdekes kimutatást ké
szítettek arról is, hogy az erősen térhóditó 
automobilok mellett milyen elterjedtségnek ör
vendenek a motorkerékpárok. Az autók és 
motorkerékpárok egymással szembe helyezett 
statisztikája a legkirívóbb Amerikában, illetve 
az Egyesült Államokban, ahol példátlanul nagy 
az automobilok elterjedése, mert hiszen tudva-

levő, hogy majdnem minden ötödik egyesült
állambeli személyre jut egy-egy automobil. Az 
Egyesült Államokban a legújabb statisztika 
szerint minden ezer automobil mellé csupán 
hét motorkerékpár esik. A legtöbb országban 
még mindig kevesebb motorkerékpár van for
galomban mint automobil. Hollandiában egy. 
forma az arány, körülbelül ugyanannyi az 
autó mint a motorkerékpár. Ausztriában és 
Németországban pedig sokkal több motorkerék
pár van forgalomban, mint személyautómobil. 
Angliában a motorkerékpározás klasszikus 
hazájában minden tiz automobil mellé 8 
motorkerékpár jut. Csehszlovákiában az 
arány 10:9. 'K. S.)

személy
es teherautó

Eladási központ:
BUDAPEST, IV, 
Ferenciek-tere 9

uidditi nokok es 
ki rendeltségek
Békéscsaba 
Nyíregyháza 
Miskolc 
Szeged 
Kiskunhalas 
Pécs 
Kaposvár 
Nagykanizsa 
Szombathely

SKODA AUTOMOBILOK
Olcsó
TartósTelefon: 896—17. sz.
Svors

o ©

SKODA HISPANO SUIZA
luxus-túrakocsi
hathengeres, 100 HP

SKODA személy -túrakocsik
6 R típus, hathengeres, 50 HP
4 R típus, négyhengeres, 35 HP
110 típus, négyhengeres, 25 HP

SKODA gyorsteherautók
1*/:  tonna, 2l/n, 5 tonna hordképcsségre

Magyarországi gyári lerakat:

Budapest, VI., Andrássy út 10. Tel.: 208-14
Körzetképviselet: Losoncon SZABÓ ÉS CSONKA, LOSONC.

Rimaszombat és kornyékén: VACLAV PSENSKY, RIMASZOMBAT

)( A tenyészállata ásár aiitópavlllonjánnk 
egyik legszenzációsabb látványossága volt a 
múlt bélen a Tatra autók standja. E kocsit nem 
kell dicsérnünk .hisz aulókedvelőink szine-jnva 
igen jól ismeri. Hl. Magyarországon az Unitas 
autó rt. készíti a kiiünő Praga kocsikat. A tu-

már 100.000 km -t lefutott minden javítás nél
kül. De nem utolsó sorban említjük meg a 
Tótra-kocsik azt az előnyét, hogy az elhasznált 
alkatrészeket percek alatt megszerezheti az 
Unitasnál és azokat önmaga be is szerelheti. 
Főelőnye a léghűtéses motor.

)( Az 1929. évi uj lypu.su Indián motorkerék
párok megérkeztek a vezérképviselethez. Az 
Amerikai Sportfőhatóság 33 Indián rekordot 
tart nyilván, közte az abszolút leggyorsabb tcl- 
jcsilményt is 216 km. óraátlaggal, amit a vá
sárló közönség szives figyelmébe ajánlunk.

)( Az 1928. évi eladási statisztikában igen 
szép számmal szerepeltek a kis Prága-aulók. 
Az idei .szezon megindultával is fokozott az 
érdeklődés az egész vonalon c kitűnő gépek 
iránt. Legfontosabb tulajdonságai között meg

üzembiztos, kisfogyasztásu motort cs az elaszti
kus alvázon fekvő minden kényelmet biztositó 
karusszériát. Túrára és napi többszáz kilomé 
tért használó egyéneknek különösen alkalmas.

Kő- és vaskorlát 
terrasz bekerítéshez jutányosán eladó 

CARLTON SZÁLI.Ó

lypu.su
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Hungária-Rapid 0:0
Gyönge sportot nyújtott a hét híres középeurópai 
csapat találkozása — Az előző napi kemény mér
kőzésekből fáradtan és kihasználtan állt szembe 
egymással a két csapat — A harcedzett kemény 

védelmek előtt megtorpantak a támadórészek

Győzött a Budai 33-as! . . .
— a tavaszi szezonban először

A Hungária Kalmár, Wcber, Haar és 
Opata helyén Skvarekct, Nádiért, Urbancsi- 
kot, illetve Nagyot szerepeltette, akik ter
mészetesen ilyen nemzetközi csatában töké
letes csődöt mondottak. A kapuban Németh 
nem állott nehéz feladat előtt, de számos 
labdát kiejtett. A Mandl—Kocsis hátvédpár 
volt az együttes legjobb része. A fedezetsor- 
ban Kiéber pompás volt, majd a második 
félidőben Rebró lendületes játéka emelke
dett ki, de a csatársor vagy mindent tulkom- 
binált vagy a kapu előtt megtorpant, bár el 
kell ismerni, hogy helyzetek tekintetében 
sokkal kedvezőbb helyzetben voltak, mint 
a Rapid csatárai.

A Rapid csapatában is a védelmet illeti 
teljes elismerés. Griffner bizloskezü és 
szemű kapus, de

az egész mezőnyből kiemelkedett 
Schramsels erőtől duzzadó pompás 

játéka.
A fedezetsorban Madlmayer volt a leg

jobb, Smistik centerhalf jól irányit, de túl 
kényelmes. A csatársorban a három váloga
tott: Wessely, Horváth és Wessclik helyen
ként nagyon veszélyesek voltak, a jobb
szélső Babicnek is voltak szép akciói, de 
általában kapkodó játékukkal nem lehettek 
eredményesek, hisz helyzetet is alig tudtak 
kidolgozni.

A játék első negyedórájában a Hungáriát 
látjuk inkább frontban, de Ilires két alka
lommal is kapu mellé lő. Az osztrák táma
dások Horváth kél lövése révén még ennyire 
sem veszélyesek. A Hungária csatársor tul- 
kombinálásán » helyzetek rendre elsikkad
nak. A 26. pv.cben Nagy lövése veszélyez
tet Griftner a labdát oldalt kitolja, de Ur- 
bancsik elöl Ceyka ment. Unalmas, riivóllarT 
játék után a 38. percben Smistik 35 m-rcl 
szenzációs lövést küld kapura, de a labda

a felső kapufáról visszapattan, a befutó 
Schneider 3 lépésről levegőt rúg cs Mandl 
menti A Rapidot felvillanyozza e félsiker és 
két perc múlva Smistik—Wcsselik-akcióból 
Wessely fut le, bombalövését Németh rávc- 
téssel védi, de kezéből Wessclik a labdát ki
rúgja, a beadást Kiéber a mezőnybe küldi. 
Nagyon meleg pillanat volt! Urbancsik gyá
moltalan, a nép a fejét követeli és valóságos 
oázis, amikor Molnár a kapura lő, de Grift
ner a helyén van.

Szünet után fellélekzik a közönség az 
élénkebb iram láttára, sőt tapsol is. Először 
a Hungária jut szóhoz, de Nagy beadását. 
Griftner lehúzza. A Rapid Horváth révén 
veszélyeztet, de a 13. perc szerencsétlen ré
szére: lövése a kapu mellett süvít el. A já
ték ismét hullámzó jelleget ölt. A kicserélt 
Rebró hallatlan energiával fekszik a küzde
lembe. Szerel, rombol, passzol, lő, de min
den hiába. Wessely, majd Hirzer lövései 
után a 27. percben Kocsis kézzel érinti a 
labdát. 18 m-ről Wessely áll a labdának, 
lövésébe Németh beledobja magát, közben 
megfordul, a labdát elveszti, amely a vállán 
táncol, de idejében észreveszi és elfogja. 
Egy nő felsikolt a hátborzongató produkció 
láttára! A 30. percben Wesselik lövését ejti 
ki Németh! A 33. percben a Hungáriának 
még a győzelem megszerzésére is alkalma 
nyílik, de Urbancsik közelről hatalmasan 
kapu fölé lő. Most a Hungária diktálja az 
iramot pihentehb embereivel. A 35. percben 
Nagy jó helyzetben a háló oldalába lövi a 
labdát. Ezután Hirzer bírói figyelmeztetésben 
részesül, amiért Madlmayert szándékosan 
megingja. Horváth veszélyes lövése után a 
41. percben Wessely viharos lefutása kriti
kus helyzetet teremt. A lövéseiről hires csa
tár befelé kanyarodik, már mindenki gójl 
vár, de a lövés nem sikerül és Németh ke
zébe repül a labda.

Izgalmas bajnoki küzdelmeket 
eredményezett a kettős ünnepnap
A Ferencváros Újpest legyőzésével ismét felzárkózott a Hungária 
mögé, amely viszont nehezen csikarta ki a győzelmet a szívósan 
védekező 111. kerületiektől — A veszélyes zóna közelségéből 
riadtan menekülnek a „jelöltek": egy-egy pontot szerzett a Kispest, 

Somogy és a Vasas, kettőt a Budai „33".

Az első tavaszi napsugár meghozta a Budai 
33-asok első tavaszi győzelmét is. Aki 
u további statisztikai adatokra kiváncsi, annak 
elárulhatjuk, hogy ősszel is nyert egy mérkő
zést a népszerű „Ilarihárom**  — még pedig Kis
pest ellen — és igy a megnyert meccsek száma 
összesen kettő. Ha az igy nyert négy ponthoz 
hozzászámítjuk a négy döntetlen játékkal szer
zett négy pontot, megtudjuk, hogy összesen 8 
ponttal rendelkezik a budai fekete-fehér csapat.

A vasárnapi Budai 33-as—Nemzeti találkozás 
nem tartozott a legszebbek közé. A budai csapat 
favoritként indult a mérkőzésre és aki az első 
félidőt látta, az szentül meg is volt győződve 
arról, hogy

ezt a meccset csak a Harmlnchármasok 
nyerhetik meg.

A Budai 33-asok ugyanis olyan szép, egész
séges támadásokat intéztek ellenfelük kapuja 
ellen, hogy a gól állandóan a levegőben lógott. 
Hogy azután a rohamok nem vezettek ered
ményre, az részben Gallina pompás védésének 
de nagyrészben a balszerencse rovására írandó. 
Amilyen szép volt azonban az első félidő, oly 
kellemetlen benyomást keltett a mérkőzés má
sodik része, amikor

a 33-as csapat gyatra játékot produkált, 
alkalmat adva a gyöngébb ellenfélnek az ellen
támadásokra. A budai csapatba ezután mór csak 
a javára megítélt tizenegyes öntött lelket és 
adott lökést egy valóban szép gól elérésére.

A budai csapat erőssége most is a közvetlen 
védelem volt. A Lantos-Oláh-Lőivy összetételű 
közvetlen védelem ezúttal is az abszolút bizton
ságot érzékeltette. A fedezetsorban Kaltcn- 
cckcr és Kovácsi képviselték a lendületet. A 
csatársor ezúttal sem volt egységes. Gruber, 
Lukács és Slciner egyéni játékban élté kki ma
gukat, a két szélső: Schmidt és Tlcska pedig 
ritkán jutott labdához.

A Nemzeti csapatában szintén a közvetlen 
védelem csillogtatta tudását. Gallina macska
ügyességgel fogta ki a legnehezebb labdá
kat, a Török—Szendrő-bekkpár pedig ügyesen 
fojtotta el már csirájában a kialakulóban levő 
támadó-akciókat. A fedezetsorban Hossó produ
kált nagyvonalú játékot, mig a fíihámit nél 
kiilöző csatársor ezúttal is primitív teljesít
ményt nyújtott.

Az első félidő a 33-asok élénk támadásainak 
jegyében játszódott le, úni a balszerencse, no 
meg Gallina ragyogó játéka keresztülhúzta a 
csapat számításait.

Szünet után böííiahtóan ellartyhult a játék. 
A 33-asok puha játéka folytán az irányítás sze
repét a Nemzeti veszi át. A 33-asok csak lefutá
sokkal kisérleteznck. Egy ilyen rajtaütésszerű 
támadás alkalmával hirtelen veszély támad 
Gallina kapuja előtt és a gólhelyzetet a véde
lem csak erőszakos fault árán tudja elhárítani. 
A megítélt tizenegyesből gól lesz és

Ember büntető rúgása megveti a 33-asok 
győzelmének alapját.

A Nemzeti kétségbeesett erőfeszítéseket fejt 
ki most a győzelem megszerzése érdekében, 
mig a 33-asok csak az eredmény megtartására 
törekszenek, akár időhúzás revén is. Végre 
azonban

Ember labdához jut, a tizenhatos irányában 
kapura lő, de a labdát a kapuléc veri vissza, 
egyenesen Lukács lábai elé. A résen álló

Budai 33-as—Nemzeti 2:0 (0:0)
center kapásból lő és a labda védhetetleaffl 

ér a hálóba.
A mérkőzés sorsa igy elintézést is nyert, A 

hátralevő néhány percben már egyik csapat 
sem ambicionálja a játékot.

A Hungáriát csak kondí
ciókéit fölénye segítette 
a bajnoki győzelemhez

Hungária—111. kér. FC3:0 '0:0(
A kék-fehér hívők ijedelme teljesen érthető 

volt. Hiszen már a mósodik félidőből is eltelt 
c8y negyedóra és a bajnokaspiráns Hungária 
tehetetlenül vergődött a 0:0-ra álló mérkőzé
sen

A meccs sorsát azonban mégis eldöntötte ■ 
Hungária kondlclóbeli fölénye, 

amely a finisben diadalmaskodott és a kék
fehér csapat végeredményben tekintélyes gól 
arányú győzelemmel zárta a meccset. Ar első 
félidőben a nagyobb hnrekészséget mutató új
laki csapat lényegesen veszélyesebb volt ellen
felénél. A III. kerületiek lendülete szünet után 
lecsökkent. Am a Hungária még ekkor sem 
tudott volna felülkerekedni, ha Kiéber nem 
váltotta volna föl a centerhalf posztján Wé- 
bert. Ez a helycsere, no meg a Hungária csapa
patának állóképessége el is döntötte a meccs 
sorsát. Mint érdekességet említjük meg, hogy 
Senkey ezúttal búcsúzott a III. kerületiektől, 
hogy képességeit ezután Kispest rendelkezésére 
bocsássa.

Teljesen eseménytelen félidő után folytató
dik az unalmas, csapkodó játék Az első ne
gyedóra elteltével megtörténik a fedezetsorban 
a helycsere, amely uj lendületet ad a cr-ipat- 
nak és a 17. percben már eredményben jut ki
fejezésre. A csatársor összjáléka eredménye
ként Opata Molnárhoz passzol, akinek helye
zett labdája utat talál Neuhaus kapujához. 
Drösslcr kiállítása után tiz emberrel játszik 
tovább nz újlaki csapat. A 40. percben Molnár 
kiaknázza a védelemben támadt rést, labdája 
a vetődő Neuhaus alatt jut a hálóba (i:0). Ae 
újrakezdés után még egy perc sem telik el, 
Hirzer kercsztülharcolja magát a védelmen, ki
játssza a kifutó Neuhaust, üres kapuba jut
tatja a labdát.

A mérkőzést Schissler József vezette.

Kispest kaposvári csatája 
reális döntetlen játékot 

eredményezett
Kispest—Somogy 1:1 (1:0)

Kaposvár, március 2S.
Lendület, gyorsaság, élénkség volt a három 

jellemző momentuma a kaposvári bajnoki já
téknak, amelynek eredménye hü kifejezője az 
erőviszonyoknak. Bár a lendületesebb, gólra- 
törő futballt a Somogy produkálta, az erőviszo
nyokat kiegyensúlyozta Kispest csapatának 
nagyszerű védelmi taktikája, amely számolt az 
együttes lámadórészének győngcségével és

Az eredetileg vasárnapra kisorsolt bajnoki 
forduló részben a kettős ünnep, részben az 
összetorlódó események miatt bárom részre 
.szakadt... Ez a körülmény mitsem vont le a 
küzdelmek érdekességéből, sőt határozottan 
előnyére szolgált a fordulónak. A lelkes 
meccsrajongó már szombaton megkezdhette 
a pályák látogatását és vasárnapon, majd 
hétfőn ugyancsak kielégíthette szenvedélyét.

Vasárnap
A Hungária egyik legveszélyesebb el
lenfelét rázta le a bajnoki küzdelmek 

folyamán.
Ez a csata is méltó volt a III. kér.-tel vívott 
eddigi mérkőzéseihez. Erős iram, kemény 
összecsapások, majd egy védelmi hiba és 
ezt követően a második félidő végén egy kis 
összeroppanás — és biztos vereség jutott 
részül a III. kerületieknek.

Gyönyörű küzdelmet vívott a Ferenc
város Újpesttel.

Az újpestiek titokban bajnokságra törő 
együttese alul maradi! Hiába vezetett egy 
félidőn keresztül,

« Ferencváros finise valósággal elsö
pörte az újpesti védelmet 

és ezzel egy jelentős akadályon jutott ke
resztül a bajnokságra törő zöld fehér gárda.

A Kispest—Somogy döntetlen küzdelme 
nem sok változást, de annál igazságosabb 
eredményt hozott. Szüksége volt mindkettő 
jüknek a bajnoki pontokra.

Hétfőre csak egy bajnoki mérkőzés ju
tott:

u Budai 33-asok pompás győzelmet 
arattak a Nemzeti fölött.

A Nemzetiek még mindig formán kívül 
vannak és nz aggaszthatja híveiket, hogy 
éppen a leggyöngébbek ragadják el tőle a 
pontokat.

Második helyen van ismét 
a Ferencváros

A kettős ünnepnapon lejátszott bajnoki mér
kőzések után lényeges változáson ment keresz
tül a bajnoki tabella.

A Ferencváros—Újpest mérkőzés eredménye 
alapján a két csapat helyet cserélt:

A Ferencváros elfoglalta ismét a második he
lyei, mig Újpest visszament a harmadik helyre, 
amelyet csak nemrégen hagyott el.

A bajnokság állása
a szombat—vasárnap—hétfői 
Alakul;

meccsek után igy

1. Hungária 23 (52—14)
2. Ferencváros 20 (46—11)
3. Ujpost 20 (44—27)
4. III. kér FC 15 (18—23)
5. Boeskay 14 (21—27)
6. Bástya 13 (29—21)
7. Nemzeti 13 (16—19)
8. Kispest 11 (15—26)
9. Somogy 11 (14—29)

10. Vasas 10 (18—46)
11. Budai 33 8 (20—42)
12. Sabaria 4 (15-21)

hungaria-dti palva ÍLI.til-tTI PÁLYA
Husvét vasárnap 

március 31-én délután 4 órakor 
HUNGÁRIA—SPÁRTA

Előtte 2 órakor 
FERENCVÁROS— ÚJPEST

Bér egmórkőzések

Husvét hétfőn, 
április 1-én d. u. fél 4 órakor

Előtte 2 órakor
Ujpesi-Sparta 

sorlegmérkőzósok
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mentette n menthetőt: az egyetlen bajnoki pon
tot, amelynek hazahozatala bizony fölér győze
lemmel is.

A vendéglátó együttes gyors akciói indítják el 
a mérkőzést, amelynek első negyedórájában en
nek ellenére n kispesti vendégcsapat jut veze
téshez. Fiirsfner kicselezi a védelmet és labdája

A ferencvárosi tradíciók diadala
Ferencváros—Újpest 3:1 (0:1)

Szinpomp.i' tavaszi képet nyújtott a pálya 
a vasárnapi Ferencváros—Újpest mérkőzésen. 
Harmincezer ember volt kiváncsi az idei ta
vasz első derhimérkőzésére. amely negyedórá
ról negyedórára újabb és újabb fordulatokat 
hozva ejtette lázba a publikumot. Ez a mérkő
zés cudönlötte a vitát afölött, vájjon a sokat 
hangoztatott ferencvárosi hagyományokat át
mentette-e az uj generáció. Szögezzük le, hogy 
igenis, egvcdiil csnk

• ferencvárosi tradíciók diadala volt a lá
tott mérkőzés.

Bizonyos, hogy a zöldfehér csapatban sokkal 
több önbizalom volt, mint a drukkerhadban. 
Túrán távollék. majd Takács 7-nek a máso
dik félidőben bekövetkezett sérülése megkét
szerezte a csapat erejét, amely oroszlánként 
küzdve harcolta ki 11 győzelmet.

Megérdemelte a győzelmet a Ferencváros, 
mert jobb futballt játszott, mint ellenfele. Bu- 
kovi és Takács I voltak n hősei ennek a mér
kőzésnek. Előbbi még nem tapasztalt lelkese
déssel hajtotta újabb és újabb rohamokra csa
társorát, mig utóbbi leküzdve n sérülése okozta 
nagy fájdalmakat, bámulatos lelki erővel ve
tette. magát küzdelembe a neki teljesen idegen 
• sztárposzton, csodálatba ejtve a publikumot. 
A harci lendüld magával ragadta Toldit, Fuhr- 
mann és Obitzot is.

Az első félidőt mindkét csapat abszolút 
gyönge játéka és teljes gólképlelenségc jelle
mezte. Újpest egyetlen, egyben vezető gólját 
büntető rúgásból szerezte meg a 28. percben

A lelje*  erővel n knpn felé rohanó P. Lász
lót Fubrniann elvágja és a megítélt tizen
egyest ugynnesak az újpesti balszélső jut

tatja n hálóba.
A mer.es nagy eseményei a második félidőben 
kulminálnak A sérüli Takács I. nem bírván 
tovább a fájdalmakat, elhagyja a pályát 
Fuhrmann hátravonni bekknek, mig ar ó he 
lyél Toldi foglalja cl. A Ferencváros még tíz 
emberrel is elszánt harcba kezd és

Takács II. egv pillanatnyi helyzetet ki
használva, megszerzi a kiegyenlítő gólt.

Az események most már rohanva követik egy
mást. Tizennégy percnyi távoliét után visszatér

Szerb Elek nyerte ismét 
az országos mezei íutóbajnokságot 

A győztest Belloni Gyula és Gyulay Gábor követték a célba - 
A csapatbajnokságban a MAC győzött óriási fölénnyel

A miskolci Fodor az ifjúsági bajnok, mig az ifjú
sági csapatversenyt az MTK nyerte

A kfrposztásmegycri lóversenytéren, * mezei 
bajnokság megszokott kitűnő terepén vasárnap 
délelőtt bonyolította le az atlétaazövctség Ma
gyarország mezei bajnokságának küzdelmeit. A 
szövetség ezúttal is kiilönvonatot indított a 
bajnoki versenyre és n hét kocsiból álló szerel
vény meg is lelt nz érdeklődő közönséggel.

A saealórbujnnkságot most Is a nngy favo
rit: Szerb Elek (MAC) nyerte, 

tegyük hozzá: biztosan és könnyen. Mögötte 
klubtársai: Belloni és Gyulay érkeztek a célba

A MAC zsákmánya lett a sienlót csapat- 
bajnoknság Is, 

mis »z -Xvíni baJnokíÍRot » mi.kolci
Fodor, a csapatbajnokságot pedig az M l A 
nyerte. .. , . .

A sTenlórbnjnokság
a kővetkező:
1. Szerb Elek (MAC) 34 perc, 45.1

(MAC) .34 p. 58 mp. 3.

eredménye
Bajnok: 

mp .
2 Belloni Gyula -• r- -- .

(iyulav Gábor (MAC) 35 p. 3, 8 mp. 4. 
Ferenc ISoACI 35 p. ««< •'
Jóesot CKSF.I 35 p. 57 6 KuBtór (MAC)
:16 perc 7 PVrilKVyi (MTK) AA p. 16 ■£■ «• 
Majorosi (ESC.) 36 p. mp. »■ (MTE)
3« p. 15 mp 10. GíSíoy (ESC) 36 P- -M n>P
11. Prlíí (MTE) 30 p. 33 mp. 12. Hrenyovwky 
1»nos 30 p 40 mp. 13. l.»kos (TStl 33 p. 
r,t mp. 14 Knnecray (MTE' 37 p. 10 mp. 16. 
Balogh (Vasas) 37 p. 16 mp. 16.
Vasas) 37 p 20 mp 17. Tm-plor (BIK) 37 p. 
■’1 mp 13 Brsznyák (MVSC) S, p.
10 Csilbav (UTE) :n P 33 mp. 20. Németh 
;(MVSC) 37 p. 41 mp.

Helene Mayer olimpiai bajnoknő 
nagy fölénnyel verte vivóhölgyeinket 

a Tiszti VC nemzetközi női tőrversenyén
Ijabb szép sikert könyvelt cl a magyar vívó

sport fellendítésén nagy szorgalommal munkai- 
kodó Tiszti Vivő Club nz első nemretköri női 
förversenv megrcndi zen től. A verseny azt 
mutatta, hogy a magyar női vivósport csak 
ilyen erős nemzetközi konkurenciáktól vár
hatja komolyabb fellendülését. A magyar höl
gyek ugyan a várakozásnak megfelelően szere- 
beitek, de

• verseny képe a nézőben semmiképen nem 
keltette lel n komoly női sport benyomását.

Aegtöbb nkrió mély volt, vagy pr.ssé, illetőleg 
plagnéval végződött, tiszta találat a legritkább 
esetben volt megállapítható. A versenvrutinon 
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a kifutó kapus mellett ér hálót. Somogy a gólra 
csak a második félidő első perceiben tud vála
szolni. Gacsár lövése a túlsó kapufa éléről pat
tan be a kapuba. A két csapat egj’-egy góljával 
már el is lőtte puskaporát és a mérkőzés további 
fázisaiban bár mindkét csapatnak akad gól
helyzete, újabb eredmény nem adódik.

ii 
áll
30

pályára az idősebbik Takács és sántítva be- 
a középcsatár üresen maradt posztjára. A 
percben

Kohut kitör és Irtózatos erővel indított lö
vésével vezetéshez juttatja csapatát. 

Ezután mór végső és döntő fölénybe keiül a 
Ferencváros,

Takács II. áttöri a vé lelmet és lövése séd- 
hetetlenül repül a balsarokba.

Újpest most már teljesen összeomlik. de a fá- 
redlsóg jelei a fen ncvárosi csapat játékán is 
észlelhetők és a biro sipjdzeset már mindkét 
egv fittes örömmel fogadta.

A mérkőzést H.nonkay Gábor atüi’Ően ve
zette.

Újból föllángolt Miskolc 
és Pécs csapatainak ádáz 

versenyjutása
A második profiliga bajnoki küzdelmeinek 

súlypontja Miskolc és Pécs csapatainak külön 
verseny futására esik. Az Attila ar őszi bajnoki 
harc során kissé lemaradt a harcban. A vasár
napi mérkőzések érdekességt, hogy ar Attila 
bár minimális géilküiönbséggel tudta csak maga 
alá győzni Erzsébetváros csapatát,

e győzelmével sikerült Ismét megközelítenie 
pécsi riválását, 

amelynek vasárnap nem volt meccse. Mindösr- 
sze egy pontnyi differencia van már a két csa
pat között és ez a körülmény máris előreveti a 
bekövetkezendő nagy tavaszi harcok árnyékát. 
A helyzetet különben a bajnokság élcsoportjá
nak pillanatnyi elhelyezkedése jellemzi legjob
ban:

t Pécs-Baranya 22 pont (36—18).
2 Attila 21 pont (42—7).
3 Rákospalota 20 pont (37—25).
í Zala-Kanizsa 18 pont (31—18)

Attila—Erzsébetváros 1:0 (1:0).
Zala-Knnizsa—Pesterzoébeti Húsos 3:2 (1:1). 

Rákospalota—Józsefváros 4:1 (2:6). 
Turul—Vae FC 1:1 (1:0). 

Terézváros—Soroksár 1:0 (0:0).

Csapatbajnok: a MAC csapata (Szerb 1, 
Belloni 2. Gyulay 3, Kultsár 4, Hrenyovszkg 
10=20 pont.)

2. Vasas (Balogh 12., Dianicska 1.3., Kucsera
17.. Dávid 29., Susánwzky 22.) 84 pont. 3. ESC 
(Majorosi 6., Gégény 8., Eper 19.. Hegedűs 23., 
Hima 35.) 91 pont. 4. MTE (Járó 7., Pető 9., 
Konecsny 11., Rózsa 27., Strasser 38.) 92 pont. 
5 MVSC (Besznyák 14.. Németh 16., Farkas 
18. Szűk 30., v. Szabó 31.) 109 pont. 6. UTE 
(Csilbny 15., Juhász 21., Leichtág 25., Baranyai
39., Kiss 41.) 141 pont. 7. SzTC (Nyirfási 37. 
Csáder 40-, Körössy 51., Kréger 54., Süveges 
55.) 237 pont.

A 115 induló közül 47 feladta a versenyt.
Az Ifjúsági bajnokság

121 Indulója közül 88-nn haladtak keresztül a 
célvonalon. Egyéni befutót

Bajnok: Fodor József (Miskolci Vasutas SC)
14 p. 38 inp.

2. VerbÖczi István (BBTE) 14 p. 39.2 mp.
3. Pelernák János (DoAC) 14 p. 44.6 mp. 4. 
Gom ólai (FTC) 15 p. 09.6 mp 5. Görög (UTE)
15 p. 15.8 mp 6. Krippinger (FTC) 15 p. 19 
mp. 7. Szabó (DoAC) 15 p. 21 mp. 8. Kőszeghy 
(DoAC) 15 p. 22. mp. 9. Németh (RAFC) 15 p. 
23 mp. 10. Cserháti (MTK) 15 p. 26 mp.

Csapatbajnok: az MTK csapata (Cserfiáti 10, 
Gelencsér 11. Rátr 14, Tűri 15, Balogh 16)

2 Dorogi AC (Peternák 2. Szabó 6, Köszeghy 
7 Mojzsik 31, Kismarjai 40) 86 pont. 3. Vasas 
(Ambrus 12.. Viéz 17.. Láng 28., Kollmann 25., 
Kakuk 20.) 106 pont. 4. MTE (Auslflnder 13., 
Almási 18., Bárlein 24., Kádár 28., Fritz 45.) 
138 pont. 5. UTE 116 pont. 6. MVSC 175 pont.

kivül alapos technikai Iskolázásra is nagy 
szüksége van hölgy vívóinknak.

A nemretköri verseny, mely Mayer Helena 
olimpiai bajnoknő Indulásával elsőrendű jelen
tőséget nyert, hétfőn a Tiszti Kaszinó dísztér- 
mébou nyert lebonyolítást. A kilences döntő 
küzdelmeit tornaiincpély előzte meg. ritmikus 
hölgytorna és vivóakadémia számokkal. A 
döntő küzdelmei a kormányzó és díszen .nagy
számú közönség jelenlétében nagy érdeklődés 
meHet indullak meg. A döntőre Mayer olimpiai 
bajnoknőn kivül két külföldi, a német Oclkers 
és ar osztrák fíóth, valamint hat magyar: Bo
gin Báni/. Elek, Fodorne, Pappné és Rozgonyi- 
né kvalifikálták magokat. ___________

A győzelmet fölényesen Mayer ragadta ma
gához veretlenül és klasszissal múlta leiül a 
mezőnyt. Amszterdam óta mintha még növeke
dett volna tudásban. Közvetlen mögötte magya
rok foglalták le a következő három helyet. A 
német Velkers az 5., az osztrák Roth a 7. he
lyen végzett.

A versenyek helyezési sorrendje a kövei- 
késő:

1. Mayer Heléna (német) 8 gy.
2. Bogén Erna (Tiszti VC) 7 gy.
3. Dány Baba (Tiszli VC) 5 gy. 21 kapott tus
4. Elek Csibi (BBTE) 5 gy- 24 kapott tus
5. Oelkers Olga (német) 3 gy. 32 kapott tus
6. Rozgonyi Györgyné (BHVC) 3 gy 32 ka

pott tus
8. Fodor Istvánné (MNVC) 2 gy.
Ü. Papp Zoltánné (Tiszti VC) 0 gy

A BEAC csapata nyerte 
a Halász Zsiga emlék

versenyt
A BEAC hétfőn rendezte meg a Műegyetem 

vívótermében a kegyelete# célra kiirt Halász 
Zsiga-emlékversenyt, amelyre a Tudomány
egyetemiek vivócsapatán kivül a Debreceni 
Gazdasági Akadémia, a szegedi Kitartás 
Egyetemi jogakadémia, a Pécsi Egyetemi AC, 
a Műegyetemi és a kecskeméti jogakadémia 
adják le nevezésüket. A döntőben való részt- 
vétclre a BEAC, a KEAC és a PEAC kvalifikál
ták magukat A döntő körmérkőzéseinek ered
ményei:

BEAC—KEAC 12:4. 
BEAC-PEAC 9:7. 
KEAC—PEAC 9:7.
A körmérkőzések alapján -a győzelmet a 

BEAC Gözsy— Baksa—Zöldi—Bay—Gaál Össze- 
álitásu csapata nyerte meg a memóriáit a 
KEAC és a PEAC előtt.

Hármas holtverseny után 
Stark Ákos nyerte az MTK 
kizárásos kardversenyét

Az MTK a Fodor-teremben bonyolította le 
országos tőr- és kardversenyét. A iőrbajnokság 
még szombaton eldőlt a múlt évi győztes, Witz 
Pál (MTK) győzelmével, mig a vasárnap befeje
zett kardverseny véj$?ő helyezési sorrendje a 
következő:

Győztes: Stark Ákos (NVC) (i gy.. 2. Hefcs 
Béla (MAC) 6 gy., 3. Liebermann Pál (Royal 
VC) 6 gy.. 4. Szűcs Géza dr. (NVC) 4 gy., 5. 
Herczcg Ferenc (MTK) 2 gy., 6. Nagy Ernő 
(MAC) 2 gy.. 7. Hajós (BSE) 1 gy., 8. Tabajdy 
László (WVC) 1 győzelemmel.

A középiskolások országos 
vivóbajnokai: 

Benedek Petur és Ujfalussy Ákos
A közép iskolások országos vivóbajnokságait 

az elmúlt kettős ünnepeken bonyolították le a 
Tavaszmező-utcai gimnáziumban. Elsőnek

• kard- és tőrcsapat versenyt 
bonyolították le a következő eredménnyel:

Kordban: 1 VI!!. kér. Zrínyi rg. csapata (Ró' 
nay, Torday, Nagy, Pleycr), 2. Csongrádi rg. 
rsapata (Boronkay, Hermecz. Marekkri, Zubek), 
3—4 Miskolci kát. rg. és a Nyíregyházi ág. ev. 
gimn. csapatai.

Tőrben: 1. VI. Kemény r. csapata (Mciszlin- 
ger E., Meiszlinger R., Roy, Lukács), 2. VII. Ág
én. g. csapata (Árvái, Hager,. Láng, Feledi), 3. 
IX. Református g., 4 Kisvárdai rg.

Az egyéni verseny
döntőjét tegnap délután tartották meg.

A kardverseny győztese a tavalyi országos 
é« ezévi Budapcst-kerUIetl bajnok Benedek 
Petur lett, míg a tőrbajnokságot az Ujfa
lussy vlvónemzedék legifjabb hajtása, Ujfa

lussy Ákos veretlenül nyerte meg.
Középiskolai kard vivő bajnok: Benedek Petur 

(VI. Kemény r.) 8 győzelem, 2. Rónay Sándor 
(VIII. Zrínyi rg.) 7. gy., 3. Cliássy IvAn (Wer
bőczy rg.) 6 gy., 20 kapott tuss, 4. Torday La
jos (VIII. Zrínyi rg.) t> gy., 27 kapott tuss, 5. 
Koós (Debreceni ref. g.) 5 gy., 6. Szabó (Újpesti 
«■«•) 4 gy., 7. Stőger (Kisvárdai rg.) 3 gy., 38 
kapott tuss, 8. Weil (VI. Kemény r.) 3 gy., 40 
kapott tuss, 9. Barcza (Győri rg.) 2 gy., 10. 
Marékkel (Csongrádi rg.) 1 gy.

Középiskolai tőrvivő bajnok: Ujfalussy Ákos 
(IX. Református g.) 8 győzedem, 2. Meisslinger 
Egon (VI. Kemény r.) 6 gy., 3. Árvái Béla (Ág. 
®T- g-} gy-< 23 kapott tuss, 4. Meisslinger Róbert 
(VI. Kemény r.) 5 gyn 29 kapott tuss, 5. La
kács (VI. Kemény r.) 4 gy., 6. Eötvös (Nyíregy
házi g.) 4 gy.. 6. Eötvös (Nyíregyházi g.) 3 gy., 
31 kapott tuss, 7. Kolozs (VHÍ. Zrínyi rg.) 3 
gy,, 33 kapott tuss, 8. Rótt (VI. Kemény r.) 2 
gy., 9. Jeney (Kisvárdai rg.) 1 gy., Koós (Deb
recen) visszalépett.

Budapest gőzífirdőváros váloga 
fótijai az osztrák fővárosban 

„A bécsi tréning rámutatott a hibákra" 
— mondja Komjádi Béla vizípélékapttány

Budapest fürdőváros válogatott vlzipólőrói 
vasárnap délben vonatra ültek és a közönség 
áldozatkészségéből összegyűjtött filléreken 
Bécsbe utazlak, hogy ott komoly tréninget 
tartsanak.

Nemrégen még bizarr öllel volt ■ bécsi 
tréning terve, ma már szóméra valóság. 

Szomorú annyiban, hogy erre a forrásokban 
oly gazdag városban egyáltalán sor kerülhetett, 
de örvendetes is egyben, hogy a mi közönsé
günk, amely tanúja volt a magyar csaptl vi
lágraszóló diadalainak, a döntÖ pillanatban 
sem hagyta cserben kedvenceit.

A bécsi közönség szívesen fogadta a magyar 
játékosokat, akik három félidőn át 15 gólt dob
lak ar osztrák kombináltak hálójába.

A technika a régi volt, de hiányzott az el
engedhetetlen gyorsaság és aszni tadáa, 

amit a tél folyamán még a legintenzivebben 
folytatott, botoló tréninggel sem lehetett el
sajátítani.

A vlzipólózólnk hétfőn délután már vissza in 
is érkeztek Komjádi Béla vizipólókapitány ve- 
zetésével, aki a bécsi tapasztalatokról a követ
kezőket mondotta a Hétfői Napló munkatársá
nak:

— A vasárnapi bécsi tréning az első komoly 
lépés volt az elkövetkezendő nehéz küzdelmeink 
felé. A célt elértük, amikor 3—4 hét óta a fiuk 
a legkomolyabb munkával készültek erre az 
útra, de bizony még sok munka van hátra. A' 
bécsi tréning nagyszerűen rámutatott a hi
bákra, amelyeket első feladatunk lesz kiküszö
bölni.

A fink elfelejtettek aszni.
amit egyáltalában nem csodáltam, de a kondí
ció tekintetében sem kifogástalanok. így né
melyiknél jelentős túlsúly mutatkozott, amit le 
kell dolgozni, hisz májusban már komoly túrát 
szándékozunk lebonyolitajii.

— A bécsiek egyébként nagyon kedvesen 
fogadtak. Nagy számban jöttek elénk ar állo
másra, de a játék alatt is minden gólunkat 
tapssal honorálta a közönség. A figyelem jel
lemzésére még elmondhatom, hogy a két hét 
múlva döntésre kerülő olasz-osztrák futball
mérkőzésre máris meghívták a csapatot.

Vasárnapi sporthírek
X Klubközi boxviadalt rendezett a kettős 

ünnepek alatt az FTC. az UTE és a B. Vas
utas. A verseny eredményei a következők: 
Széles FTC győz Sallay B. Vasutas ellen. 
Subjak FTC győz Kolozsi ellen, Szamosi UTE 
kiütéssel győz Hollós FTC fölött, Kutasig 
FTC győz Beregi B. Vasutas ellen, Simon UTE 
kiütéssel győz Hajdú FTC ellen. Pandúr UTE 
győz Kalmár ellen, Gyömbér FTC győz Gerasin 
B. Vasutas ellen, Márton FTC győz János B. 
Vasutas ellen, Ecsegi FTC győz Szakmáry 
UTE ellen, Maros FTC győz Szamosi I. UTE 
ellen.

X A B«pM. WSC, WAC é« ■ Vlenn. kerül 
tek ar osztrák kupa döntőjébe. A vasárnapi 
kupamérkőzések eredményei: Rapid—Admira 
4:3 (3:3, 2:1). A mérkőzés csak meghosszabbí
tás után dőlt el. — WSC—Hertha 6:3 (3:2). 
— WAC—Ausztria 2:1 (2:0). — Vienna—Ottak- 
ring 12:0. — Floridsdorf—Brigittenau 3:1
(1:1). — Wacker—Hovan 6:1 (2:1).

X Szövetségi serlegmérkőzést játszottak teg
nap az Újpest és a Józsefváros B) csapatai. A 
mérkőzés 2:2 (0:0) arányú döntetlent eredmé
nyezett. A gólokat Újpest részéről Jakube és 
Steiner, a Józsefváros részéről Juhász és 
Németh rúgták.

X Franelaország győzelmi szériában. Párizs
ból jelentik;. Vasárnap találkoztak Francia
ország és Portugália válogatott csapatai Párizs
ban. A kolombesi stadionban lejátszott és a 
már nálunk is ismert Von Praag által vezetett 
mérkőzést 25.000 főnyi, közönség nézte végig. 
A mérkőzést a franciák nyerték meg 2:0 (0:0) 
arányban. A franciák győzelmüket főkémt. 
Nicolas erélyes játékának köszönhetik. A 
francia centeresalár szerezte meg a vezető-gólt, 
a második félidő 8. percében jnig a győzelmet 
Galley biztosította be a meccs végén.

X Az osztrák amatőr boxolóbajnokságok 
küzdelmeit befejezték. A pehelysúlyban Pospisl 
győzött Sieger ellen, a légsulyban Spítzer 
Esbiickl ellen, a bantamsulyban Capek. Illich- 
mann ellen, a könnyüsulyban Blahó Weilham- 
mer ellen, a weltersulyban Rabcrger. Vanek 
ellen, mindannyian pontozással. A közép súly
ban Zehetmayer, Rautcr ellen pontozással, a 
félnehézsulyban Neubauer a harmadik menet
ben knock-autolta Windholzot és a nehézsúly
ban Schwartzer pontozással győzött Ludwig 
ellen.

X A MOVE országos tornászbajnok! viadala 
példátlan siker jegyében folyt le vasárnap este 
a MOVE OTE vándordíja# torna ünnepélyének 
keretében. A termet előkelő közönség töltötte 
meg. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
képviseletében Fclicides Román miniszteri ta
nácsos jelent meg, de ott láttuk az előkelő ven
dékek sorában Demény Károly ny. posta főigaz
gatót és Andréka Károly főkapitányhelyettest 
is. A versenyen részt vett a Szegedi TE női 
csapata, az NTE, a VÁC, a Raskay Lea leány
gimnázium, a 111. kér. TVE, az UTE és a BTC. 
A MOVE női csapatbajnokságot a MOVE—OTE 
csapata nyerte 112.50 ponttal és ezzel a győzel
mével másodszor nyerte meg az elnökség ván
dordíját. Második a Ráskay Lea leányintézet 
csapata volt 85.25 ponttal. A férfi hetes csapat
versenyben 1. a MOVE—OTE csapata, egyúttal 
a MOVE országos elnökségének tiszteletdiját 
nyerte 05.16 ponttal. A MOVE egyéni bajnoksá
gát nyuftón-korláton és lovon Vida József 
(OTE) nyerte 53.75 ponttal,

X Aston Villa legyőzte a Sunderlandot. Lon
doni jelentés szerint hétfőn délután játszotta 
le a két csapat ligabajnoki mérkőzését. A hato
dik helyezett Aston Villa .1:1 arányban legyőzte 
a második helyen álló Sunderlandot, de a győ
zelem a helyezéseken mit sem változtatott.

X A Vidéki kapáért csapott össze vasárnap 
két vidéki elsöosztályu együttes: a Bocskay és 
a Bástya. A Debrecenben lejátszott mérkőzésen 
az otthoni csapat könnyen, 5:1 (5:0) arányban 
győzte le a szombaton Pesten lejátszott baj
noki meccset még n lábában érző szegedi csa
patot.

A szerkesztésért és kiadáséit felel:
Dr. ELEK HUGÓ

..A Hétfői Lapok''*  Újságválláiét.__________
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