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Halálos autószerencsétlenség ért 
uasárnap egy előkelő társaságot 
a Budapest-cinkotai országúton

Hz autó iségy utasa közül Saárossy-Capeller Kamilló külügyminisz
teri titkár megkalt, Sumsich inária grófnő, Latzkó Hutai miniszteri 
tanácsos felesége és Lazarszky Otmár a budapesti lengyel köuetség 

első tanácsosa életveszélyesen megsebesültek
Halálos végű autószerencsétlenség ért va

sárnap este a cinkotai országúton egy elő
kelő budapesti társaságot. A reggeli órák
ban a diplomáciai testület jelzését viselő Bp 
21—844 rendszámú csukott Packardaulőn 
négytagú‘társaság indult kirándulásra a gö
döllői Bagi-csárdába, amelyet autós-társasá
gok látogatnak. Két hölgyből és két urból 
állt a társaság:

Somsich Mária grófnőből, dr. Latzkó 
Antal ny. miniszteri tanácsos feleségé
ből, Lazarszky Otmár követség! taná- 

‘ esősből, a lengyel követ helyetteséből 
és Saárossy-Capeller Kamilló külügy

miniszteri titkárból,
az autót pedig Török Alajos soíTőr vezette. 
A társaság jó hangulatban szórakozott a 
Bagi-csárdában és a késő esti órákban in
dultak vissza.

A kocsit a sofTör vezette, az autó belse
jében pedig az első ülésen Lazarszky Otmár 
és Saárossy-Capeller Kamilló ült, a hátsó 
ülésen pedig a hölgyek foglaltak helyet.

Az autó gyors tempóban száguldott 
Budapest felé.

Közvetlen az autó mögött haladt autóján 
Pfliegler Ferenc, a sárosdi grófi uradalom 
vadaskertjének vezetője, aki szinten Gödöllő 
felöl igyekezett Budapest felé. Cinkota hatá
rában a helyiérdekű vasút tizméter magas 
töltése alatt húzódik el az országút. Itt ha
ladt a két kocsi, amikor Pfliegler Ferenc, aki 
a volánnál ült, a reflektor felvillanó fényé
ben megdöbbenve vette észre, hogy az előtte 
robogó autó hirtelen oldaltkanyarodik, 
mintha a kormánya felmondta volna a szol
gálatot,

felrohant a meredek töltésre, majd a 
következő pillanatban a kocsi kétszer 
egymásután megfordult a saját tengelye 
körül és csörömpölve, hangos robajjal 

visszazuhant az országúira.
Pfliegler rögtön fékezett, leugrott és a fel
borult autóhoz sietett, amelynek roncsai 
alól kétségbeesett jajkiáltások hallatszottak. 
Pflieger segítségére sietett az utasoknak, 
akik valamennyien súlyosan megsebesültek. 
Már az első pillanatban látni lehetett, hogy

Latzkóné, Lazarszky Otmár és Saárossy- 
Capeller Kamilló sebesültek meg a leg- 

sulyosabbban.
Pfliegler először őket szabadította ki a 

kocsi romjai alól, beemelte őket az autó
jába és teljes sebességgel elindult velük Bu
dapest felé, hogy kórházba vigye őket. Út
közben egy vasúti őrháznál megállt és te
lefonált a mentőknek, elmagyarázta nekik, 
hol történt a szerencsétlenség és kérte, hogy 

a mentők azonnal vigyenek segítséget a 
szerencsétlenség helyén maradt Som
sich Mária grófnőnek és a soffőrnek.

A vadkercskedő lovábbrobogott az autó
val és rövidesen megérkezett a Vercbély- 
klinikára. Itt becsengetett, jött a portás, 
majd előkerültek az orvosok és segítséget 
akartak nyújtani. Ekkor-

megdöbbenve fedezték fel, hogy Saá- 
rossy-Capeller Kamilló útközben már 

klszenvedett.
A szerencsétlen véget ért miniszteri tit
kár holttestét nyo©bgn bevjtlék a klinika

halottasházába. Lazarszky Otmár követség! 
tanácsos és dr. Latzkó Antalné súlyos sé
rüléseket szenvedtek.

Fejükön, kezükön, lábukon sérültek 
meg, azonkívül veszélyes belső zuzó- 

dá.sokat szenvedtek.
A klinika értesítésére rögtön megjelent a 
rendőri bizottság, a sebesültek azonban 
olyan súlyos állapotban voltak, hogy nem 
lehetett őket kihallgatni.

Ezalatt megérkeztek a cinkotai ország
úira, a szerencsétlenség helyére a budapesti 
mentők és elsősegitségben részesítették az 
ittmaradt két sebesültet. Török Alajos a 
sofTör meglehetősen súlyos sérüléseket szen
vedett. Somsich Mária grófnő állapota azon
ban a legveszélyesebb. ,

A grófnő jobb karját és két lábát törte, I

Cholnoky László iró vasárnap a Dunába 
ugrott elviselhetetlen nyomora miatt 
Ötven fillért hagyott búcsúlevelében azzal, hogy csatol
ják aBaumgarten-alaphoz - Holttestét még nem fogták ki

Vasárnap hajnalban az Összekötő vasúti 
hídnál szolgálatot teljesítő rendőrőrszem el
lenőrző körútja során elindult a hid pesti 
oldaláról. Néhány lépés után észrevette, hogy 
a hid közepetáján éppen abban a pillanat
ban kapaszkodik fel egy férfi a hidkarfára, 
nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy a 
Dunába vesse magát. A rendörőrszem futó
lépésben indult arra felé, hogy megakadó 
lyozza az öngyilkosságot. Néhány ugrással 
ott is termett, azonban már igy is késő 
volt:

az öngyilkosjelölt, még mielőtt a rendőr 
megfoghatta volna, átvetette magút a 
korláton és a következő pillanatban han
gos csobbanással elmerült a vízben.

A rendőr kiáltására arra került néhány 
éjszakai járókelő, vasutasok, munkások, kik 
arrafelé haladtak. Rövidesen mentőcsónak is 
indult az öngyilkos után. A rendőrség Pcnta 
III. jelzésű segédmotoros mentőladikja búgva 
vágott neki a víznek. Rcfkktorsugarak 
pásztázták végig a hid környékét, de már 
csak a Duna fekete tükrén fodrozódó né
hány vizkarika jelezte, hogy pillanatokkal 
azelőtt halálos tragédia történt:

az öngyilkos menthetetlenül elmerült a 
habokban.

A hídon ezalatt összegyülekezett hajnali 
közönség a rendőrrel együtt kutatni kezdeti 
és a hid karfájának egyik oszlopa mellett 
egy gyűrött fekete kalapot találtak.

C. L. monogramm volt ■ kalapban, 
amely alatt egy a rendőrségnek címzett le- 
velet találtak. Semmi más egyéb nem je
lezte, hogy ki volt az öngyilkos. A rendőr a 
kalapot és a levelet a főkapitányságra vitte, 
ahol azután kiderült, hogy

M összekötő vasúti hídon lejátszódott 

azonkívül idegbénulást kapott és agy
rázkódást szenvedett.

A mentők a gyors segélynyújtás ulán Som
sich Mária grófnőt és a soíTörl beszállítot
ták Budapestre. Somsich Mária grófnőt a 
Szondy-uteai Cot/oge-szanatóriumban vették 
ápolás alá, Török Alajos soffőrt pedig a 
Kun-utcai kórházba vitték. A rendőrség 
nyomban megindította a vizsgálatot annak 
megállapítására, hogy miként történhetett a 
szerencsétlenség. A vizsgálat azonban m g 
nem vezethetett eredményre, mert egyik se
besült állapota nem engedi meg, hogy ki
hallgassák. Az ideiglenes szakértői megálla
pítás szerint a szerencsétlenség úgy történ
hetett, hogy

a gépkocsi kormányszerkezetét össze
kötő rúd ismeretlen okból eltört,

tragikus öngyilkosság áldozata egy Is- 
mertnevü, kitűnő magyar Iró.

A rendőrségen felbontották a boritékot, 
amelyből még egy második boríték is került 
elő.

Ebben a borítékban ötvenflllér aprópénz 
volt, mellette pedig egy cédula, ezzel 
az egy lakonikus rövid mondattal: Ezt 
csatolják a Baunigarten-alapitványhoz.

Az első pillanatban értelmetlennek tetsző 
mondatot megmagyarázta a második le
vél, amelyre kusza írással voltak felróva 
az öngyilkos ember bucsusorai. Ebből n 
levélből kiderült, hogy vasárnap hajnalban

Cholnok.v László, a kitűnő Iró és publi
cista vált meg ilyen tragikus módon 

az élettől.

A halálbainduló Cholnoky László kissé za
varos mondatokban rótta fel bucsusorait. 
Ideges lelkiállapotára lehet következtetni 
ebből a levélből, amelyben azt irja, hogy 
a megélhetésért folytatott meddő küzdelem, 
a nyomorúsággal vívott harc készteti végze
tes tettére.

A reggeli órákig tartott a rendőrség kuta
tása a hid környékén, Cholnoky László hoi- 
testét azonban nem sikerült megtalálni. Reg
gelre megérkezett a jelentés a főkapitány
ságra, hogy a vasúti hid öngyilkosá
nak holttestét elsodorta a víz. A rendőr
ség most értesítette a dunamenti községek 
elöljáróságait és csendőrségeit, hogy figyel
jék, nem sodorja-e valahol partra a viz 
Cholnoky László holttestét.

Ar. ölvén fillért és a búcsúlevelet, mint 
ilyenkor szokás, a rendőrség irattárába he
lyezik és ezzel hivatalos formában lezáródik 
egy magyar iró tragikus életének és még 
trag’kusabb halálának története. 

a sofTör ennek következtében nem volt ura 
a volánnak és így történhetett, hugy a ko
csi korínánv nélkül’ oldallfordult é.s felro
hant a meredek töltésre, ahoi.nan azután 
visszabukoll.

A sofTör éjszaka magához, tért és ek
kor a főkapitányságra vitték.

Itt elmondotta, hogy Saárossy-Capeller Ka
milló utasítására gjyjrsan vezette az autói, 
mert Somsich grófnőnek nyolc órára Bu
dapestre kellett érkeznie. Valószínűnek 
tartja, hogy gummidefekt következtében tör
tént a szerencsétlenség. Török Alajos kihall
gatása még késő éjszaka is tart, eddig még 
nem döntöttek további sorsáról.

A fővárosi előkelő társaságokban villám
gyorsan elterjedt a szerencsétlenség hire és 
mindenütt a legnagyobb részvéttel és meg
döbbenéssel l>eszéltek a katasztrófáról.

A Ráday-utca 54. szánni házban lakott a tra
gikus végeit ért Cholnoky László, tcstvéröccsa 
Cholnoky Jenő egyetemi tanárnak és a már 
elhunyt Cholnoky Viktornak, a kitűnő írónak 
és publicistának. 1879-ben született Veszprém
ben, tehát most volt öt ven esztendős. Idősebb 
Cholnoky László, az édesipja ügyvéd volt Vesz
prémben. Innen, a veszprémi C/io/nokg-házból 
indult el útjára a három Cholnoky-ílu. Jenő, az 
idősebb fivér a tudományos pályának szentelte 
éktét, egyetemi tanár lelt és egyike legkitű
nőbb geológusainknak. Viktor, iró és publicista 
lett és elfelejlhelcllen emléket állított magának 
a magyar írás és újságírás történetében. Chol
noky László a jogi pályára készült. Később a 
vnsutigazgatóság tisztviselője volt, de érzése, 
gondolatvilága és tehetsége fcllnrlózlathatlnnul 
sodorta az írói pálya felé. Eleinte cikkeket, majd 
később tárcákat irt és csakhamar a legterméke
nyebb magyar novella-irók közé sorolták, hói 
szabadságának semmiféle korlátozását nem 
tűrte, ezért nem is volt állandó szerződése, és 
tárcái sűrűn jelentek meg csaknem az összes 
budapesti napilapokban. Néhány nagy sikerrel 
irt regénye és novellás kötete megjelent. Ezek 
a művel: Bertalan éjszakája (1018), Pillangó 
(1921), Régi ismerős (1922), Ingovány f 1923). 
Az 1919-bc-n megjelent Piroska című kötetével 
pedig jelentős

Irodalmi pályndljnt nyert.
írásaiban társadalmi problémákkal és lélektani 
kérdésekkel foglalkozott. Tiszta, szép magyar 
nyelven irt, a legtehetségesebb novellisták 
egyike volt és szerencsésebb körülmények kö
zött feltétlenül maradandót alkotott volna. 
Pályafutásán azonban végigkísérte a magyar 
írók fekete lovasa, az anyagi gond. Ar. utóbbi 
időben

aulyoa és elviselhetetlen gondokkal küz- 
dűlt

A napi szükségletek megszerzéséért folytatott 
küzdelemben elaprózta magát. Ideje nagyrészét 
a kiadókkal folytatott előleg-csaták kötötték le. 
Előlegekkel, apró kólcsöo-ipjekcióKkal igyektr 
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zott biztosítani » nnpisxükséfflclrt maga és c'a- 
ládja m nn.irn. de ■ zt Is ■ • ak ugj. ahogy tudta 

Gyakori vendégel lellek a végrehajtók.
Ajtaján aokvnr kopogtatlak be árverési hirdet
ne nyekkel. Utóbb mór valóságos hadjáratokat 
kilőtt vívnia adósságai miatt A házbérét s<>m 
tudta fizetni Háromnegyed esztendei lakbérével 
adós, amit Kuruei György háztulajdonos, az 
iró egyik pártfogója el is engedett neki. Ez 
áronban már csak egy apró segítség vall a gon
dok nagy tengerében amelyekben lassan-lassan 
elmerült Cholnoky László.

Pénteken délelőtt a lakásán dolgozgatott és 
beszélgetett feleségével és 11 esztendős László 
pevii Páva), akiket rajongásig szeretett. Este
felé azzal távozott hazulról, hogv elmegy a Fe
renc korul 27. szám alatt lakó édesanyjához: 
özv. Cholnoky Lászlónkhoz, aki együtt lakik 
mennyével Cholnoky Víkloméval. Ott is járt a 
lakásban és este tíz óráig a legjobb hangulat
ban kártyáztak és beszélgettek.

Hz óra utón távozott el édesanyjától én 
azóta senki sem látta.

Vasárnap reggel azután megérkezett a tragikus 
esemény Ilire az özvegyhez, hogy Cholnaky 
László egynapi bolyongás után öngyilkos lett.

A Hétfői Napló munkalúrsn vasárnap kint 
járt a lládny utca 51. számú házban. Chol
noky László özvegye kisirt szemmel telje
sen megtörtén, elkeseredetten beszél a tra
gédiáról:

— Szegény, szegény barátom. Mennyit 
lüzdölt, dolgozott és szenvedett. Ez a ma

Bethlen miniszterelnök 
még a nyári szünet előtt 
rekonstruálja kormányát

Két miniszteri tárca cserél gazdát — 
Herrmann utóda Búd, Mayer utóda Prónay

A képviselőhöz kedden hal órás ülésben foly
tatja a közigazgntási reform részletes tárgyalá
sát, amely előreláthatóan még legalább két hé
tig elhúzódik. A módositáiok egész, sorozata 
vár még megvitatásra s minthogy a javaslat 
több, mint kétszáz szaknszból áll. fizikailag 
sem fejeződhetik be a vita rövidebb idő alatt. 
A kormánypárt túlzott érdeklődést tahusit a 
javaslat részletes tárgyalása iránt, úgyhogy en
nek a beható' kormánypárti vitának már-már az 
a látszata, hogy

szándékosan nyújtják a tárgyalást é.s Igy 
megakadályozzák a fővárosi reformnak 
még ez évben törvényerőre emelkedését.

Ilyen körülmények között*a  nyári szünetig meg
állapítottnak tekinthető a képviselőhöz munka
rendje A közigazgatási reform lelárgyalása után 
ugyanis a pénzügyminiszter legutóbb beterjesz
tett és bizottságilag már letárgyalt hat tör
vényjavaslata kerül napirendre, ezeket követi 
május közepe táján a költségvetés, amelynek 
tárgyalása harminc ülésnapot jog előreláthatóan 
igénybe venni. A költségvetés esnk jtinius kö
zepe Iáján kerülhet n felsőház elé, igy tehát 
semmi remény sincs arra, hogy a nyári szünet 
előtt nagyobb törvényjavaslattal foglalkozhat- 
sék a parlament.

gyar irók sorsa. — mondja könnyezve az 
özvegy, aki mellett sírva áll az Írónak árva
ságra jutott kisfia. Két megkezdett re
gény maradt az Íróasztal fiókjában. A uöl- 
gyek alján a time az egyiknek, a másiknak 
pedig: Hogyan indul el egy regény...

Ez a beszélgetés világosan megmagyarázza 
Cholnoky Lászlónak bucsusorait. Cholnoky 
ugyanis annak idején

arra számított, hogy részesülni fog a 
Baumgarten-dljban.

Ez a reménysége azonban szétfoszlott, mi
kor a Baumgartcn-pályadijasok névsorát ki
hirdették. Mélyen leverte és elszomorította, 
hogy nem részesült pálvadijbnn, ami azon
felül, hogv irói munkásságát elismerte volna, 
anyagi helyzetének javítását jelentette volna. 
Ennek az elkeseredésének adott kifejezési 
a búcsúlevélben talált mondattal.

Feleségét és gyermekét, az édesanyját és 
Cholnoky Viktor özvegyét rajongásig sze
relte és tisztelte, fivérétől Cholnoky Jenőtől 
azonban ellentétek választották cl és a két 
testvér már huzamosabb idő óla nem érint
kezett egymással.

Magyar iró volt. Nehéz anyagi gondok, 
gyámoiallan özvegy és árva maradt utána 
és néhány sor a lexikonban.

Sorsa a magyar tehetségek tragikus sorsa 
volt, ..

.4 politikai életbeh egyébként minden csen
des. Legfeljebb azokról a híresztelésekről le
het ezidőszerint beszámolni, amelyek arról szó
lanák, hogy

Bethlen István gróf miniszterelnök még a 
nyári szünet előtt rekonstruálja kormányát. 

Részletes rekonstrukcióról van szó. amennyi
ben a kormánypártból származó és beavatottak
nak látszó híresztelések szerint két miniszteri 
tárca fog a nyári szünet előtt gazdát cserélni. 
Az egyik n kereskedelemügyi miniszteri tárca, 
amelyet a költségvetési vitában még Herrmann 
Miksa kereskedelmi miniszter fog képviselni, a 
költségvetés megszavazása ulán azonban Herr
mann Miksa kereskedelmi miniszter átadja he
lyét minden valószínűség szerint Búd János 
közgazdasági miniszternek. A kereskedelmi tár
cának egyébként már egész sereg jelöltje van.

Legújabban Ugrón Gábor neve is a mlnisz- 
lerjelöltek között szerepel.

Ugrón Gábor kereskedelmi miniszterségét hir 
szerint a kormánypárti liberálisok forszírozzák. 
De szó van Drélír Imre népjóléti államtitkár 
és Szlerényi József báró kereskedelmi minisz
terségéről is. Néhány napig Biró Pál. Dessemffy 
Aurél kereskedelmi államtitkár, sőt Temple 
Rezső kormánypárti képv'sclö ,volt kereske

delmi minisztériumi államtitkár is szerepeltek 
a jelöltek közölt.

Változás várható a földmivolésügyi miniszté
rium vezetésében is Kormánypárti hírek szerint 
ugyanis Mayer János államtitkárának, Prónay 
Györgv bárónak adja át a helyét, az uj állam
titkár viszont Szabó Sándor lesz, mint a kis

A kolozsvári hadbíróság elé került Solti Böske, 
erdélyi primadonna, mert néhány óráig „felesége" 

volt egy ismert nagykereskedőnek
Példátlanul érdekes és pikáns tárgyalás folyt 

le a minap a kolozsvári hadbíróság előtt. A 
szigorú katonai bíróság elé különös körülmé
nyek között került az udvarhelyi színtársulat 
fiatal primadonnája, Solti Böske és egy ismert 
kolozsvári nagykereskedő, Ciurila Ferenc. A 
vád az volt ellenük, hogy Ciurila Ferenc a fe
leségének útlevelével átszöktette a haláron | 
Solti Böskét, amit egyik vádlott sem tagadott 
és csupán a kényszerítő körülményekre hivat
kozva kérték felmentésüket.

Ezek a kényszerítő körülmények pedig a 
következők voltak : Solti Böskénck még az el
múlt év márciusában

sürgősen fel kellett jönnie Budapestre, 
hogy letegye sziniiskolni vizsgáját, amelytől 
egész jövője Ziiggött. A fiatal, csinos szininöven- 
dék neki is vágott ar útnak, csakhogy útlevél 
nélkül. Hogy hogyan jut ót n határon, azzal 
nem törődött. Nyilván arra gondolt, hogy a 
jószerencse majd csak segít rajta, meg aztán 
ugy gondolta, hogy a művészet érdekében 
majd csak kiutalják neki a halárállomáson azt 
a határátlépési igazolványt, amely azoknak jár, 
akiknek sokszor kell ügves-bajos dolgaikban 
átutiizgalniok a haláron. Ebben a reményében 
csalódott, első reménye azonban nem hagyta 
cserben és a szerencse valóban segített iajla.

A vonat indulására várakozó utasok között 
megpillantott egy magastermetü, elegáns fiatal
embert, akiben régi ismerősét. Ciurila Ferenc 
kereskedőt ismerte fel. Nem lehetett sokáig té
továzni ; Solti Böske és Ciurila Ferenc meg
egyeztek abban, hogy

a szinlnövendék n kereskedő feleségeként 
és annak útlevelével megy át a határon.
Odafelé sikerüli is a dolog. Solti Böske sze

rencsésen megérkezett Budapestre, jelesen 
vizsgázott a sziniiskolán, azután útnak indult 
Kolozsvár felé — ugyancsak útlevél nélkül. 
De most már nem aggódott. Ciurila Ferenc, 
biztos volt abban, hogy visszafelé is hasonló 
szerencsével járnak majd. Most azonban téve
dett. A magyar határőr rájött a turpisságra, 
Ciurila Ferencet és utlevélszcrinti feleségéi, 
Solli Böskét három napig n mngyar határrend- 
őrség őrizetében tartották, azután áttették őket 
a haláron.

a romániai határőrök egyenesen a kolozs
vári hadbíróság fogházába szállították őket 

háromheti vizsgálati fogságra.
így került most az ügy a kolozsvári hadbíró

ság elé. Solti Böske. aki időközben az udvar

gazdák egyik vezére. A Mayer János távozási
ról szóló híreknek kormánypárti képviselők sze
rint az a magyarázata, hogv még ebben az év
ben tető alá akarja hozni a kormány a mező
gazdasági munkások btztojitásáról szóló tör
vényt és Mayer János az e célból alakítandó biz
tositó intézetnek lesz az elnöke.

helyi színtársulat primadonnája lett, sirv# vé
dekezett a vád ellen. Ciurila Ferenc azt han
goztatta, hogy ő ugy viselkedett, ahogyan 
minden úriembernek viselkednie kell és való
ban, ezt állapította meg a hadbíróság is akkor, 
amikor ezzel a különös indokolással

felmentette Solti Böskét és Ciurila Fcreneet 
a határátlépés vádja alól. ______________'

Az Ügyvédi Kamara közgyűlése
A Budapesti Ügyvédi Kamara vasárnap dél

előtt tartotta évi rendes közgyűlését az Ügyvédi 
Kör dísztermében, amelyet zsúfolásig megtöl
tőitek a résztvevők A tárgysorozaton Pap Jó
zsef, a Kamara elnökének megnyitóbeszédén és 
Blauner Mór dr. főtitkár jelentésén kivül több 
érdekes indítvány szerepelt, amelyeknek letár- 
gyalása viharos jeleneteket idézett elő. Pap 
József dr. elnöki megnyitójában beszámolt az 
április 19-iki igazságügyminiszteri ankéten tör
téntekről és közölte, hog’’

Az igazságügyminiszter a numerus clausus 
és a blfurkácló kérdésében nem foglalt még 

állást,
örvendetes eredménye a Kamarának, hogy 

az évi segélyt 125.000-ről 200.000 pengőre emelte 
fel az igazságügyminiszter, aki ugyanekkor ki
jelentette, hogy amennyire u körülmények en
gedik, az összeget emelni fogják.

Mint az ügyvédi Kamara munkájának ered
ményét könyvelheti el az ügyvédség azt a tényt, 
hogy a forgalmiadó fejkvótáját 3800 oenaőrÖl 
3250 pengőre szállították le. (Általános helyes
lés.) Még más fontos kérdésben is eljárt a Ka
mara választmánya a belügyminisztériumnál is, 
ahol szintén jóindulatú támogatást Ígérlek. Az 
uj lakásrendelettel kapcsolatban a Kamara ál
láspontja, amint a szellemi foglalkozásuk an
kétjén ki is fejtette, az, hogy a mai állapoto
kon nem szabad változtatni. A sajtónovella 
kérdésében az ügyvédség véleménye a fokoza
tos felelősség elvén nyugszik, mert csak ex 
felel meg a sajtószabadság követelményének.

Fábián Béla a jövedéki rendelet hatályon- 
kivül helyezése mellett emelte fel szavát. — Ta
nuljunk a piaci árusoktól és a fűszeresektől... 
— kezdte felszólalását, de óriási zaj akasztotta 
meg a folytatásában.

Nem akarunk tőlük tanulni!
kiabálták többoldalról, mire kitört a vihar é» 
csak az elnök erélyes csengetése teremtett némi 
csendet, s Fábián dr. folytathatta beszédét.

Gyerekek 
jöjjetek el

!
Minden család Öröme a gyermek
Róla gondoskodunk elsősorban. Az első ruhácska, a kis bébé-cipő, a kabátka, 

a fehérnemű, a kis sapka és még a többi apróság bevásárlása már sok anyagi 
gondba és utánjárásba kerül. Mi minden szülőnek időtés pénzt akarunk megtakarí
tani és a Gyermek-hetet azért rendezzük, hogy mindenki meggyőződjön róla, 
hogv Áruházunkban már az 1 napos gyermek szükségletétől kezdve a 15 éves 
korig minden beszerezhető. Mi eddig is mindig bebizonyítottuk, hogy áruink jó 
minőségéhez viszonyítva áraink mindig a legolcsóbbak és ezen tényeket a 
Gyermek-hét alatt is tapasztalni fogja.

Árjegyzékünkben — 
melyet kívánságra díj
mentesen küldünk — dús 
választékban ta álhatja 
meg gyermekcikkeinket

Elsőrangú női

Glaszékesztyü
minden színbon

április 2ő-án PÉNTEKEN április 26-án Crepe de Chlne

Kendő
8 sarkon

csodaszép divatfestéssel
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Mi történt Krausz Simonnal?
Komoly tárgyalások folynak a helyzet tisztázására 

Mindenki bízik Krausz Simon talpraállásában
A magyar pénzügyi és közgazdasági éle 

tét hetek óta egyetlen esemény foglalkoz
tatja, amelynek hatása a tőzsdén és a gaz
dasági élet egész területén nemcsak bizo
nyos érdeklődést, de itt-ott idegeskedést is 
keltett. Az ügyet az első időben a legna
gyobb diszkrécióval kezelték, ngy hogy az 
állandóan folyó tárgyalásik menetéről és 
lényegéről alig szivárgott ki valami híradás. 
Az utolsó napokban azonban már a tágabb 
pénzügyi és gazdasági körökben is szó 
1 'széd tárgya volt, hogy

az egyik nagy budapesti magánbank
ház nagyfoka tőzsdei ungazsmánjalnak 
rendezése okozza a vezető pénzembe

rek gondját.
Mint mindenkor, ezúttal is a legkülönbö
zőbb híresztelések bujkállak, mígnem a hi
teles tényállást meg lehetett állapítani.

Csak hónapokkal ezelőtt foglalkoztatta a 
tőzsdét és az egész pénzvilágot Halász La
jos bankár ügye és hossza tárgyalások ulán 
ezt a kérdést sikerüli a tőzsde megrázkódta
tása nélkül likvidálni. Alig esett túl a pénz
ügyi élet ezeken az izgalmakon, bankár
körökben már bizonyos aggodalommal be
széltek arról, hogy

Krausz Simon bankháza olyan hatal
mas arányú üzleteket kötött nemcsak 
a budapesti tőzsdén, de külföldi tőzsdé
ken is, hogy ezeknek lebonyolítása 

nehézségeket okozhat.
Sokan képviselték ezt a pesszimista állás
pontot, mig az optimisták bizakodtak 
Krausz Simon hagyományos ügyességében, 
s közmont ísszerű szerencséjében. Az an- 
gazsmánok leginkább a Lámpagyár részvé
nyeire vonatkoztak, amelyekben Krausz Si
mon közbelépése magas árfolyamokat ;dé 
zett elő, de természetesen kiterjeszkedtek a 
Nova- és az Ofa-részvényekre is

Az utolsó hetek tőzsdei likvidálási nap 
jain kellett lebonyolítani ezeket a kötéseket 
és igy körülbelül egy hónappal ezelőtt a 
pénzpiacnak mái tudomására jutott, hogy

Krausz Simon bankháza ezeknek végre
hajtására nem képes.

Krausz Simon bankháza felemelte ugyan 
alaptőkéjét, de a befizetések nem történtek 
meg mindvégig, hanem csak megterhelték 
Krausz Simon vállalatait a tőkeemelésnek 
rájukesö ellenértékével.

Egyedül az Égisz fizetett be fiOO.AAfi 
pengőt, mig más vállalatoknál a be
fizetés csupán könyvelési utón történt 

meg.
Krausz Simon igy’ kezdette meg tárgya

lásait, amelyek már hetek óta folynak es 
amelyek során bizonyos pozitív eredménye 
két öl is ért. Nagy összegekről volt szó, s 
igy a tárgyalások csak fokozatosan halad
hattak előre. Előbb 

a Magyar-Olasz Bank adott Krausz Si
mon ingatlanaira, Stefánla-uti és sváb
hegyi villájára 050.000 pengőt kölcsön, 
majd pedig a Moktár utalt ki 400.000 
pengő lombardköicsönt Nova-, Ofa- és 

Lámpa-részvényekre.
Ezekben a tárgyalásokban természetesen a 
Pénzintézeti Központ is résztvett, mert a 
piac érdekében fontosnak tartották, hogy a 
lebonyolítások a piac minden megrázkod-

MEHLGYULB! Küldjön taMo pfflIW
a legjobb minőségből I

Csak Budapesten 24 Meinl-üzlet All rendel
kezésre bevásárlásai részére.Kényelmesebben 

ia beszerezheti rendeljen 
teleféaaa!

LEGSZEBB

tatása nélkül történjenek meg. Mindenesetre 
ezúttal történt meg először, hogy Krausz 
Simon ingatlanait ily jelentős jelzálog
kölcsönnel megterhelte. Az egyik buda
pesti magánbankár. Hoffmunn Gusztáv, le
bonyolított bizonyos tranzakciót Krausz Si
monnal. amennyiben 15.000 darab Nova- 
részvényt átvesz tőle.

A tárgyalások még mindig folynak és ez
úttal arról van szó, hogy azt az egymillió 
pengőt meghaladó összeget biztosítsák, ami
vel Krausz Simon külföldi angazsmánjail 
le lehet bonyolítani. Krausz Simon négy- , 
vennegyezer darab Ofa részvényt adott el 
egy párizsi pénzcsoportnak, ezek átvétele 
azonban csak akkor esedékes, ha az Ofát a 
párizsi tőzsdére bevezetik. Erre, vonatkozó
lag most folynak a tárgyalások.

Mi történt tehát Krausz Simonnal
Krausz Simon inmobilizálta bankházát és 

nagyobb angazsmánokba bocsátkozott bele, 
mint amilyent saját erejéből tudott volna. 
Azt hiszi, hogy a most folyó tárgyalások a 
pénzügyi élet megnyugtatásával fognak vég
ződni, s hogy megfelelő tranzakciók révén 
ennek az ügynek hatását a tőzsde és a 
gazdasági élet nem fogja megérezni. Ez a 
célja a magyar pénzügyi élet minden ko
moly tényezőjének é.s ezért igyekeznek min
den rendelkezésre álló és megfelelő eszköz
zel az ügyet a legjobb formában elintézni.

Krausz Simonnak tudvalévőleg nagy sze
rep jutott az utolsó évtizedekben a ma
gyar pénzügyi életben és a lözsdcn. Köz
tudomású, hogy a szerencsének forgandó- 
sága már máskor is okozott számára — cs 
a tőzsde számára is — hasonló helyzeteket. 
Krausz Simonnak legnagyobb érdekeltségei 
a Kovánál és az Ofánál vannak. pénzügyi 
életben általában úgy Ítélik meg a helyze
tet, hogy

ennek a mostani esetnek elsősorban is 
a Krausz Simon bankházának tevékeny

ségére lehetnek hatásai.
Krausz Simon nagy ügyességgel szerezte 

1 meg magának a Nova irányítását, noha a 
részvénytöbbségnek sohasem volt birtokosa, 
hanem klienseinek részvényeivel szerezte 
meg a maga számára a többséget.

Az utolsó időben a Nova részvényeiben 
igen jelentős pozíciót szerzett magának a 
Halmos—Szemere csoport, amelynek Eck- 
hardt Tibor a képviselője. Jelentős rész
vénypakettje van itt Hoffmann Gusztávnak 
is. Bizonyos, hogy ezek a csoportok azt 
tartanák helyesnek, ha Krausz Simon meg
válnék a Nova elnökségétől és valószínűleg 
ez lesz az álláspontja magának Krausz Si
monnak, azoknak a tárgyalásoknak hatása 
alatt, amelyeket a mostani rendezési ügyek 
nél lefolytatott. .4 Nova egyik legjelentősebb 
értéke a magyar közgazdasági életnek. 
Semmiféle érdek nem fűződik ahhoz, hogy 
ennek a nagyvállalatnak és nagy vagyont 
reprezentáló részvénytársaságnak ügyei ál
landóan összefüggésben legyenek egy olyan 
spekulációs folyamattal, amelynek, miként 
látható, nemcsak sikerei, de balesetei is 
vannak.

Krausz Sim.on inmobilizációja ilyenfor
mán

változásokat jelenthet majd a Nova el
nökségében, de nem magánál a Nová- 

nál.
Hogy az Ofa párizsi bevezetése sikerül-e 
vagy nem, az a most folyó tárgyalásoktól 
függ. Valószínűnek tartják, hogy Krausz 
Simon szerepe megszűnik a Franklin Tár
sulatnál is, amelynek részvénypakettje, hir 
szerint, már szintén nincs a birtokában 
Ezek a változások nyilvánvalóan eredmé
nyei lesznek a mostani tárgyalásoknak, 
amelyeknek kedvező befejezését a tőzsde 
és a gazdasági élet érdekében mindenki 
szükségesnek tartja. Krausz Simon pedig 
nyilvánvalóig újból el fog követni min
dent, hogy a maga tehetségét és ügyességét 
a tőzsde területén ismét kipróbálja. Min
denesetre örvendetes, hogy a pénzvilágot 
nem érik olyan megrázkódtatások, ame
lyektől az ügy első stádiumában még félni 
lehetett.

A héten fíadnai Miklós, az Operaház igaz
gatója, az Operaház szanálásáról terjedel
mes nyilatkozatot telt. A nyilatkozatnak lé
nyege az volt, hogy’ az Operaház nem ter
vez létszámcsökkentést, viszont

azoknak a tagoknak a fizetését, akik 
csak nagy fizetést húznak, de keveset 

énekelnek, leszállítja
Radnai Miklós nyilatkozata kínos feltűnést 
keltett az úgynevezett „öreg" operaházi ta
gok körében, akik 25—30 éve becsülettel 
szolgálták a magyar énei,kultúrát. Különö
sen találva érezte magát az Operaháznak 
három örökös tagja' Hasclbeck Medek 
Anna és Sebők Sári, akik a vasárnapi la
pokban

terjedelmes nyilatkozatban támadták 
meg Radnai Miklós igazgató nyilatko

zatát és védték saját álláspontjukat.
A kínos és feltűnő afférra vonatkozóan 
Radnai Miklós, az Operaház igazgatója.

a Hétfői Napló munkatársa előtt a kővet
kező nyilatkozatot telte:

— ízlésem szerint személyi vitába nem 
bocsátkozom, csak általánosságban nyilat
kozom. A lényeg világos. Ha a lényeg vilá 
gos, felesleges szavakon vitatkozni. A Ma
gyar Kir. Operaház vezetőségét határoza

A Tnp Itta tolt 18M
LEGJOBB

D A D LEGOLCSOWPAP.„
Kúrpltosáru, vas- 
és rézbutorgyára

Aki nemcsak avval törő
dik, hogy fogai gondosan 
ápoltaknak látszassanak, 
hanem súlyt helyez a száj 
és a fogak tökéletes higi
éniájára is az használja az 
Odol fogpépet és az Odol 
szájvizet.

Radnai Miklós, az Operaház 
igazgató ja nyilatkozik az»öreg 
énekesekkel" történt afférról

taiban. művészi célkitűzéseinek és anyagi 
lehetőségeinek szigorúan megszabott keretei 
irányítják, l.'gy érzem, hogy a Magyar Kir. 
Operaház. mint Csonkamagyarország elsze
gényedett társadalmának, a nemzet kultú
ráját szolgáló intézménye, egy szempontot 
tarthat magára nézve kötelezőnek, hogy

azok n miivészek, akik tudásuk és te
hetségük legjavát adták az. intézetnél 
eltöltölt 20—25 év alatt, olyan anyagi 
lehetőségek mellett adhassanak teret 
azok számára,. — akik ezeket az éne
keseknél legértékesebb • eveket most 
gyümölcsöztetik — ami művészi és 

társadalmi személyüknek megfelel.

Ha ezenfelül a színház biztosítani kívánja, 
hogy a művészek az utóbbi esztendőkben 
betöltött szerepkörüket és fellépéseiket .1 
közönség továbbra is élvezhesse, a vezető
ség. véleményem szerint, megteszi azt. ami
vel a művészek megbecsülésének és a kö
zönségnek tartozik. Egyéb vitatkozásba nőm 
bocsátkozom és addig, mig feletteseim bi
zalma engem tart e helyen, továbbra is 
egyetlen kötelességem, hogy a színház ér
dekeit. személyi szempontoktól függetlenül, 
a magyar művészet javára a legjobb tudó- 

I sommal szolgáljam.

I
8rőnye£, pekróc, fUggóny, Agy- éa asz
talterítők mlndea kivitelben kaphatók

GICHXF.R
Budapest. Erzseoei-xarut 20.

|togy kauüógaat 40 üli. ellenében ;oetta binnentre MJdcj
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A Rádió mai miisora
Hétfő, április 22.

Ili DAPEST:
9.15: Il.ingvcrs >ny. 0 30' Hírek. 0.45: A hang- 

verseny folytatóvá. 12: Déli harangszó az Egye.- 
Iliin templomból, ídöjárásjeknlés. 12.05: A rá
dió házilrlójánnk hangvorseciy®. 12.25: Hírek. 
12.35: A bangver.'. iiv folytatása 13: Pontos idő
jelzés. idr.jár.i' <s vízállásjelentés. 14.30: Hírek, 
éh Imisze-,irak. 16: .. Asszonyok tanácsadója." 
(Aiáiivi Mária előadása.| 10 45: Pontos időjelzés, 
időjárás- és vízállásjelentés, bírok. 17.10: Séták 
a Nemzeti Miizeuml.nn. Dr. Hnrsónyi Pál elő- 
adá-.a. 17.40: Nagyváradi Bura Sándor és cigány
zenekarának hangversenye. 10: Német nyelvok- 
tatás. (Dr. Szénigyft gyt Ede.) 19.35: A m. kir. 
Központi Statisztikai Hivatal előadása. 20.15: 
A in. kir. Opernliiz tagjaiból alakult zenekar 
hangversenye. Bulin ínyi hangverseny. Közremű
ködik: dr. Dohnánvi Ernő. Vezényel: Bcrg 
Olló l.nrnagv. 1. Zenekari viliié 4 tételben. 2. 
Változatok egy gyeunckdu) felelt. Előadja Doh
nánvi Ernő z.n.k.ni kísér ttel 3. Rtirnlia Hun- 
garicn I. Lakodalmi keringő a ..Pierelle fátyla" 
c. pantomimből. Utána kb 22: Pontos időjelzés, 
időjárásjclcnlés é. hírek. 51n|d: Bnchmnnn jazz- 
band a Dunapaloto nagyszállóból.

Külföld:
BERLIN. 20.30: Szórakoztató zone. (Komor 

Géza.) - 21.30: A jelen zenéje. Hans Guttmann 
előndósn

fi (i. B. DAVENTBY EXPERIMENTAI- 20.15: 
H. Wagner ,.A bolygó hollandi" c. operájának 
közvetíti ■

I.EII’ZIG. 21: Kamarazene.
MILANO: 20.30: Időjelzés és egy operett 

kfizv dili :o.
MÜNCHEN. 21: Kamarazene.
NAPOL!. 21.02: Ernlolli Bicéi „Crispino E La 

Comare" c. vigoperájónak közvetítése.
PRÁGA. 21: Zenekari hangverseny. 22: Hírek, 

sporljelentések 22.80: Színházi hírek.
STUTTGART. 20: Fúvószenekari hangver

seny. 21.15: Kamarazene Utána zenekari 
hangverseny. Hírek.

WIEN. 20.05: Jlolles Madrigal hangverseny.

— Grrlmrdt TTniiptmnnn Ünneplése, Bécs
ből jelentik: A bécsi Concordia. nr. osztrák 
Írók és újságírók egyesületének elnöksége 
vivúrnnp Inrtolln ülését nmelyne elhatároz
ták. hogy n Bargtbcater-gyürűt ebben az 
évben Gcrhnrdl Ihiuplmannak, a kiváló né
met írónak adják. \ gviirü álnvn.ilásával 
rgvidoiiileg az oszlrák írók és hírlapírók 
egyesíilctr oklevc'cl is fog a nngv német író
nak átnyújtani, amelyben elismerését fejezi 
ki irodalmi munkássága fölüli. A Concordia 
vczel/.s-gének illésén ré-zlvcll többek közöli 
Ilnini.ch volt osztrák köztársasági elnök is.

Református ünnepségek a spelcrí protcs- 
tácló négyszúz/vcs jubileumán. Vasárnap a 
spr ieri proloslóció négyszázéves jubileuma nl- 
knlm.ivnl nagy ünnepségeket rendeztek a re- 
íorn átírok n fővárosi nn. A Kálvin-léri refor
mátus és .a l'c. k lóri evangélikus templomok
ban tartott istentiszteletek után nz uj város
háza közgyűlési termében zajlott le az orszá
gos jubllárts ünnepség előkelő közönség előtt. 
Dí.l.ns Ernő királyi kamarás szólalt fel itt első
nek. lenül Kovács Sándor dr. beszélt, ezután 
dr. Antal Géza püspök emelkedett szólásra. A 
magasztos ünnepség Rndvánszky Albert záró
szavaival ért véget. A négvszázévcs jubileum 
alkalmával megáinkul! a Protestáns Sajtószö
vetség, amelynek alakuló gyűlésén Raltliazár 
Dezső dr és llaffay s ndop dr. mondottuk be
szédet a Szövetség céljairól.

— A józsefvárosi búcsú. Vasárnap tartotta 
búcsúját a józsefvárosi plébánia templom. A 
templomi ünnepi szenlbeszédet P. Vendel 
László ferences plébános mondotta. A józsef
városi búcsú a hideg időjárás ellenére is jól 
sikerüli.

—- Tllbhr/rr főnyi tömeg kísérte utolsó 
Htjára Erdélyi Mórt. Vasárnap délután a 
részvét impozáns megnyilvánulása mellett 
belvziék örök nyugalomra Erdélyi Móri, 
nz Általános Fogyasitdi Szövetkezet hirte
len elhunyt vozérigazfalóját. Többezer fő- 
nvi tömeg kisérle utolsó útjára Erdélyi 
Mórt, akii a ravatalnál nz Általános Mun- 
knsdalegylet gyászdala lilán a szociáldemo
krata párt és a parlamenti frakció nevében 
Prappcr Sándor szocialista képviselő bu- 
c.‘iiz Intőit. A bucsiibcszédek elhangzása 
után a gyászoló tömeg n sírhelyhez kísérte 
n koporsót, nmeivel a mnnkósdalkarok 
gyászdalai közben clhnntoltnk.

— Éjszakai szürkéién n Dohány-utcában. 
Vasárnap hajnalban ar őrszomcs rendőr n 
Dohány- és Szövelségutcn sarkán egy vérbe- 
borult eszméletlen állapotban fekvő, férfit ta
lált. A zsebében talált iratokból megállapította, 
hogv Fncbs Dezső 31 éves vasesztergályossal 
azono*  l'v.chs, amikor n mentők n helyszínen 
• 1- ■■ yb részesítették, elmondotta, hogy 
*Q!/ ísn-errf/en tettes minden előzetes ízóimíIMx 
nélkül hátulról megszórta. A mentők Fuchs 
Dezsőt súlyos sérülésével n Szent István-kór- 
házba szállították.

Közismert kávéház eladó
A főváros egyik legnagyobb, előkelő, príma 

nyári üzeme, biztos forgalmú, reális teher
mentes,

120 ezer pengőért
m.íM.IÍ in„l|i,,„, I, (|rw. 

ríllu-ló. — Komoly ajánlMokol ..Plhrnnl „r- 
rrinfk n;lr" jol«. 10 . „Ikrífll Napló- kia.lfi- 
hivatalába (VII., Bákócti-ut 36). kerek.

Pesti mérnök esete a nyíregy
házai vonaton a csinos úti- 
társnő klorotormos rózsáival

A nyíregyházai pályaudvar állomásfőnökénél 
pénteken este, közvetlenül a budapesti gyors 
megérkezése után

egy fedult arcú, Izgatott férfi jelent meg 
é.s kétségbeesett hangon segítségét kérte.

Elmondotta, hogy őt Strausz Alfrédnek hívják, 
egy budapesti gyárvállalat főmérnöke, és a 
Nyíregyházára érkezett vonaton

rablótámadás áldozata lelt.
Az állomáson szolgálatot teljesítő rendőrsza

kasz vezetője erre emberei egyrészét a kijárat
nál helyezte cl, hogy a főmérnök személy
leírása alapján az esetleg távozni készülő úti- 
társnőt elfogják, másrészt pedig hozzálátott a 
vonat átkutatásához. A főmérnök társaságában 
végigjárták a hosszú vonat valamennyi kocsi
ját, ugy keresték, hogv valamelyik vagonban 
nem bujt-e cl a titokzatos utilársnő. A kutatás 
kezdetben eredménytelen volt és már-már le
teltek az üldözők minden reményről, hogy a 
keresett hölgyet megtalálják, mikor

az egyik gyéren világított harmadik osz
tályú kocsin áthaladva a pád alól gyanús 

nyöszörgést hallottak.
A rendőrtiszt a zseblámpájával odavilágitott és 
legnagyobb meglepetésükre

ott kuporgott a pad alatt a fiatal hölgy, a 
főmérnök utitársnője.

Természetesen azonnal „kisegítették" a pad alól 
és nz egész társaság átvonult a nyíregyházai 
rendőrfőkapitányság épületébe, ahol megkezd
ték a kihallgatásokat.

Strausz Alfréd elmondotta, hogy Budapesten 
szállt fel a vonatra és Püspökladányig egyedül 
utazott az egyik II. osztályú fülkében. Püspök
ladány állomáson felnyílt a kupé ajtaja és kis 
kézibőrönddel a kezében igen csinos fiatal nő 
szállott be hozzá. A főmérnöknek szemmel 
láthatóan megtetszett fiatal utitársnője, hamar 
beszélgetésbe elegyedlek és mire a vonat Deb

— A Magyar Tőzsde Club közgyűlése. A 
Magyar Tőzsde Club április 21-én fél 7-kor 
tartja rendes évi közgyűlését klubhelyiségé
ben.

— A kntholikus diákság missziós gyűlése. 
A Központi Kntholikus Kör dísztermében 
vasárnap tartotta missziós diszgyülését a 
kntholikus diákság. A megnyitó beszédet 
Glattfclder Gyula Csanádi püspök mondotta. 
Páter Bangha Béla és Lotz Antal dr. a 
missziós munka jelentőségéről tartottak elő
adási.

— Psychológial előadás. A Magyar Psycho- 
lógiai Társaság április 24-iki ülésén (Szövcl- 
ség-u. 14—16) K. Krausz Sári dr. felolvasást 
tart Homlokágy és psziché címen.

— Rablótámadás n Zcrgeléprsön. Thordon 
Mária bejelentette a főkapitányságon, hegy
tegnap este féltizkor a Nagy Sándor- é.s a 
Tábor-utca sarkán, amikor a Várhegyről jött 
lefelé, a Zergelépcsőn egy ismeretlen férfi eléje- 
ugrott és a kezében lévő rclikiiljét kirántotta 
és elmenekült. A megrémült leány sikoltozá
sára a járókelők üldözőbe ^vették a tettest, akit 
azonban nem sikerült elfogni. Thordon Mária 
pontos szcmélylcir.isl adott az ulcnállóról, aki 
16—18 év körüli, szürkeruhás, sportsapkás 
fiatalember volt

— Kulturprnprnm. Az elmúlt héten vagy száz
ezer példányban egy kis füzet jelent meg, amely 
a vásár gazdasági, kulturális- és sportprogram
ját ismerteti. A szállodások és vendéglősök nem 
cinciik a vásár ideje alatt a szállás és ellátás 
rendes árait. A rendezőség Budapesten bármely 
nagyszámú vendégnek is olcsó és mindenki 
pénztárcájának megfelelő szállást tud biztosí
tani. A magyar vasutak is teljes szervezettség
gel várják az ezévben különösen nagyarányú
nak Ígérkező vásári utasforgalmat.

— Tlzencgynnpo.s sztrájk egy nagyatádi tci- 
tllgyárban n német munkavezető magyarellenes 
viselkedése miatt. Nagyatádról jelentik: A 1 
Mctzner-léle szövő- és fonógyárban Tipp Adóm 
német munkavezető letépte az egyik munkás 
„Ne bántsd a magyart" feliratú nemzetiszinü 
papírját és közben becsmérlő kifejezéseket tett 
a magyarságra. A munkások ezért sztrájkba áll
tak és április 7-töl április 19-ig nem dolgoztak. 
Most azután Tippet elbocsátották a gyár köte- 
légéből, mire a sztrájkolok felvették a munkát.

— Előre megfontolt emberölés miatt tar
tóztattak le a Kaesn-uteui csnlúdlrlót. Va
sárnap a főkapitányság sérülési osztályán 
befejezték Bcrényi József fürdőmesternek a 
kihallgatását, aki. mint ismeretes, tegnap 
reggel lelőtte n fiát és n feleségét. A fia 
meghalt, nz asszony pedig életveszélyes ál
lapotban fekszik a kórházban. Herényit, 
akirjl eleinte az. volt a feltevés, hogy elme
beteg. a rendőrorvos megvizsgálta és meg
át*  pitotla, hogv idült alkoholista ugyan, 
de beszámítható. Kihallgatása után előre 
megfontolt szándékkal elkövetett emberölés 
címén előzetes letartórtatába helyezték és 
holna pálszállitják a királyi ügyészség fog- 
házába.

Szombaton, április 27-én |

RASPUTINi
Csortos Gyula, Tőkés Anna

Magyar Színház,

recenbe érkezett, mar mint régi ismerősök vár
ták, hogy a vonat tovább menjen. A főmérnök 
ezokulán még csak arra emlékezett, hogy

a Antal nő a beszállás alkalmával magával 
hozott néhány szál rózsának egyikét hódító 
mosoly kíséretében az ő kabátju gomblyu
kába tűzte, —-többre nem emlékszik, el
vesztette az eszméletét és csak Nyíregy

házán riadt fel kábult fejjel.
Hiába kereste azonban már szép utilársnőjét, 

nz eltűnt és vele együtt a főmérnök bő
röndje is, valamint ezerötszáz pengőt tar

talmazó tárcája.
Sor került ezután az előállított nő kihallga

tására is. Eleinte legélénkebb felháborodással 
tiltakozott az ellen, hogy öl a lopással gyanú
sítsák és azt állította, hogy a főmérnök útköz
ben elaludt, <5 nem akarta őt a kiszállásnál 
zavarni és

amikor kiszállt, hirtelen rosszul lett, ugy 
„esett a pad alá".

A fiatal nő átlátszó védekezését természetesen 
nem hitték cl a rendőrségen, hanem azonnal 
megmotozták. Kosztümjének

zsebében meg is találták a főmérnök pénz
tárcáját hiánytalan tartalommal.

Most már a nő sem tagadott. Bevallotta, hogy 
Jank Rózának hívják, többszörösen büntetett 
zsebtolvajod, aki rendesen vasúti utazások al
kalmával szokta kifosztani áldozatait. Azt is 
bevallotta, hogy

a nála lévő rózsákra egy óvatlan pillanat
ban kloroformot töltött, ezzel kábította el 

a főmérnököt,
akinek elkábulása után nyugodtan láthatott 
munkához. Jank Rózát, beismerő vallomása 
után letartóztatták.

— Eekhardt Tibor előadása a békerevizlórót. 
Szombaton este a Pátria Magyar írók, Hírlap
írók és Művészek Clubjának vacsoráján Eck- 
liarat Tibor előadást tartott n revízió és a 
pacifizmus kérdéséről. Azt fejtegette, hogy n 
magyar revízió érdekében miként kell visel
kednie a magyarságnak. A történelem azt ata- 
nitja, hogy minden nagy konflagráció után az 
első rendezést követte egy második s ő bízik 
abban, hogy az a második rendezés meghozza 
a revíziót. A pneifikációs politika már kezdi 
belátni, hogy rrparálni kell az elkövetett hibá
kat, mert igazság nélkül nem lehet tartós béke. 
A magas színvonalú előadás után élénk vita 
indult meg, amelyben résztvettek PcthŐ Sándor. 
Cseléhyi József é.s Massány Ernő, akik külön
böző oldalakról világították meg a békerevizió 
problémáját.

Ha elegánsan
akar ruházkodni

ke.ressc fel László Sándor férfiszabóüzletét, 
Rákóczi ut 50, aliol saját műhelyében készít 

rendelésre, merték után, elegáns férfiöltö

nyöket 80, 90 és 100 pengőért divatos,

finom szövetekből a legtökéletesebb kiállí

tásban. Minták vidékre bérmentve. Fel

hívjuk t. olvasóink figyelmét ezen cégre.

— Az Országos Magyar Dalosszövetség kör
gyűlése. Az Országos Magyar Dalosszövetség 
vasárnap délelőtt a Városháza tanácstermében 
tartotta meg rendes évi közgyűlését, melyen 
Gerlóczy Béla kormányfötanácsos, a szövetség 
ügyvezető elnöke elnökölt. Az egyes jelentése
ket a közgyűlés elfogadta, majd ismertették a 
XXII. dnlosvcrseny előkészítési munkálatait. Az 
elnökség bemutatta Klcbelsberg Kuné) gróf kul
tuszminiszter ajándékát, egy „His Mnsters 
Voice" gramofont. A közgyűlés Gerlóczy Béla 
záróbeszédével ért véget.

—- Súlyos baleset a vasárnapi kerékpáros- 
tömegversenyen. A Vándorkedv kerékpár kör 
délelőtt zajlott le a gödöllői orszflgtnon. A 
49 kilométeres országúti versenye vasárnap 
versenyen Feigl Richárd, a Postások verseny
zőjének gépét n körforgalmi villamos elütötte 
és öt magát nz árokba röpitette. Agyrázkódást, 
horda- és csonttörést szenvedett. Fciglt a 
mentők a Rókus-kőrházha szállitották.

— A Korvin Mátyás Egyesület megünnepelte 
Róma születésnapját A Korvin Mátyás magyar
olasz egyesület vasárnap ülést tartott „Róma 
születésnapja" ünnepe alkalmából. Az ünnepen 
megjelentek Durini di Monza gróf olasz követ
tel az élén a budapesti olasz kolónia előkelő
ségei és magyar közélet ikiválóságok Berze- 

viczy Albert elnöki megnyitója után Pclozzari 
genovai tanár, az egyesület vendége tartott elő
adást. Ezután Radó Antal dr Carduccln/tk egy 
költeményét olvasta fel magyar fordításban.

Pénzinlézc-li Központ e hó 20-án tartotta dr. 
Korányi Frigyes báró, ny. pénzügyminiszter 
elnöklete alatt XII. rendes évi közgyűlését. A 
közgyűlés tudomásul vette az igazgatóságnak 
évi jelentését és megállapította az 1928 decem
ber 31-iki mérleget, amely 1,534.783.75 pengő 
tiszta nyereséget eredményzett. A közgyűlés 
6 százalék osztalékot, a kincstári üzletrészek 
után pedig 4 százalék osztalékot állapított meg. 
A megüresedett igazgatósági helyekre Szalag 
Gábor dr. bárót, Prciser Miklóst, Engel Jánost, 
Halom Dezső dr.-t, Bleszl Ferencet, Kozma Fe
rencet, Csikós Andort, a választmányi tagsági 
helyekre Reményi Schneller Lajost, Fercnczi 
Lajos dr.-t, Zoltán Ferencet választotta meg.

C RésxvénytársasúM villamos és közlekedési vállala
tok szamára (irust) közgyűlése jóváhagyta az 1928. évi 
mérleget és elhatározta, hogy a részvények 3. sz. osz- 
(ujéakzelvénye f. é. április 2Ó-tól kezdve 2 pengővel vál- 
.assék be a Hitelbanknál. Egyutal elfogadta a közgyű
lés az igazgatóság javaslatát a társasági alaptőkének 
21,(,"00.(XX) pengőről 35,000.000 pengőre való felemelése 
á..nt. Eszerint a társaság 560.000 darab 25 pengő név
értékű, 1929 január 1-től kezdődő osztnlékjogosultságu 
uj részvényt bocsát ki, melyből 420.000 darab a régi 
észvénycsek birtokosainak ajánllatik fel olymódon, 

hogy 1920 április 29-ig bezárólag minden 2 régi részvény 
vagy ennek megfelelő hányadrészvények alapján 1 ui 
részvény vehető át. Minden uj részvény után 28 pengd 
üzetendő be a Hitelbanknál. Az elővétel tárgyát nem 
képező 110.000 darab részvényt a Sociélé Finan-iere de 
Trai.sports et d'Entrcpriscs Indusli ivlles S. A. brüsszeli 
•ég veszi át a régi részvényesek által fizetendőnél meg- 
felelően magasabb áron. Végül felhatalmazta a közgyűlés 
az igazgatóságot arra, hogy alkalmas időpontba) a 25 
pengő n. é. részvényeket 4 : 1 arányban összevonhassa, 
minek megtörténte esetére a társaság alaptőkéje 350.000 
darab egyenként 100 pengő n. é. részvén.•bő] fog állani 
•s előreláthatólag az fog kérelmeztctnl. hogv 10 darab 
rrszvény képezzen egv tőzsdei kötést. Ar igazgatóságba 
n.i tagként Janiét Lucien mérnök, a Sofl ia igazgatója 
vábszlatott.

O A Nova Közlekedési és Ipari Rt. igazgató
sága megállapította az 1928. évi mérleget és 
z'rszámndást. A mérleg az előző nyereség- 
ótbozallal együtt 1,020.704.02 pengő nyereséget 
tüntet fel az előző évi 1,565.809.77 pengővel 
szemben. Az igazgatóság a folyó évi május bó 
tl-cn megtartandó közgyűlésnek részuénuén- 
ként 3 pengő osztalék kifizetését fogja javas
latba hozni.

O A .Magyar Jelzálog-Hitelbank igazgatósága meg
állapította az 1928. üzletév mérlegéi, mely 610.158.85 
pengő tiszta nvcrcsccgcl zárul, szemben a tavalyi 
402.103.31 pengővel. Az igazgatóság a május 2-ára egybe
hívott közgyűlésnek részvényenként 4.25 pengő osztalék 
kifizetését fogja javasolni a múlt évi 3 pengővel szem
ben.
0 A Magyar Vasúti Forgalmi Részvénytársa

ság igazgatósága e hó 20-án tartotta meg na 
1928. évre vonalkozó mérlcgmegállapiló igaz
gatósági ülését. Az 1928. évi tiszta nyereség 
megfelelő leírások utón 850.739 pengő 16 fillér, 
nz előző évi 614 024 pengő 64 fillérrel szem
ben. Az igazgatósóg az ez év május 7-ikére 
összehívott közgyűlésnek javasolni fogja 12 
százalékos osztalék fejében 2 pengő iO fillér 
kifizetését a tavalyi 10 százalékos, 2 pengős 
osztalékkal szemben.
0 A Magyar Pamutlpar Részvénytársaság 

igazgatósága április 19-én tartott ülésén el
határozta, hogy a közgyűlésnek javasolni fogja 
részvényenként pengő osztaléknak 1929 
május 1-töl való kifizetését.

Magyar Légiforgalmi RT.
1.00
b.45

TAVASZI MZSETREND
érvényei dprllli 1-lfll dprilli tl-lg.

• ind. BUDAPESI érk. Á 18-05 
V érk. WIEN ind: 1 ‘16.30

* Vasárnap 10.00 órakor indul.

Kftxvetlen csntlakorások Prága. Drezda. Berlin. 
München—Zürich. Velence—Róma felé és vissza.

Az autóbusz Budapesten a VadíszkOrt-szállőtól «10 
órakor. Weinben a Hotel Bristol tól 15.5C órckor 

indul.
Felvilágosítás te Jegyváltás:

Budapesten a Magyar téalforgalml R.-T. légiutazási 
irodájában. IV.. Váci-utca 1. Tel.: 808—88.

A Központi MenetjeRylrodíban és annak Összes 
fiókjaiban.

Wienben: LuftrelsebOre dér Dsterr: Luftverkehra 
A.-G„ L Kártnerring 1 Tel. R. U-l-U

Pwta- te ceomagforgaloM Burépa valamennyi álla- 
má‘! ,cl£- tarifák te menetrendéi:
a társaság szállítási ovrtályáaál Telefen: 8O8-4W.

Szakorvosi reodelí vér- és namfbet*  
-ek rérzére. tzM tat- 
varsan-tnss. Rendelte 
EföKSKíS
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Három munkáslistát adtak be
a Társadalombiztosító választásaira
Az ellenzéki szocialisták ezerötszáz aláírást nyújtottak be

Vasárnap délelőtt zajlott le az Or
szágos Társadalombiztosító Intézet nagy ér
deklődéssel kisért választásainak első része: 
a Társadalombiztosító autonómiájához tar
tozó érdekeltségek, a munkaadók és a mun
kások benyújtották ajánlásaikat, amelyek 
alapján május közepén megtartják az auto
nóm szervek választását. Az ajánlások be
nyújtása, amelyből már következtetni lehet 
a választások kimenetele elé is, annál is 
inkább általános érdeklődést kellett, mert 
másfél évtizede ez az első választás o Mun- 
kásbiztositó Intézetnél és most választanak 
először az uj törvény alapján’.

Az intézet közgyűlési tagjaira vonatkozó 
ajánlásokat a Huszár Károly elnöklete alatt 
működő választási bizottság, a budapesti ke
rületi pénztár választmányi tagjaira vonat
kozó jelöléseket pedig a Balogh Andor ve
zérigazgató elnöklete alatt működő küldött
bégnél nyújtották be az érdekeltek. Vasárnap 
reggel kilenc órakor már csoportosan hoz
ták az ajánlási iveket a Társadalombiztosító 
Intézet Fiumei-uti palotájában működő bi
zottságokhoz és délben egy órakor a bizott
ságok már be is fejezték munkájukat, Ugy 
a munkaadói, mint a munkásérdekeltségek 
nagy érdeklődést tanúsítottak a választás 
elömérközése iránt és az érdeklődésre jel
lemző, hogy a közgyűlési jelölésekre vonat
kozóan huszonegy ajánlási ivet adtak be.

A legnagyobb szenzációt azonban a mun
kások ajánlási iveinek összeszámlálása kel-

Az eltűnt Braun Béla és Mayer József 
nagykereskedők újabb levélben jelentették 
be öngyilkosságukat s az özvegyek ma 

kényszeregyezséget kértek
Néhánv nappal ezelőtt nagy feltűnést és meg

döbbenést kelteit két ismert budapesti nagy
kereskedő eltűnése. Braun Béla és Mayer Jó
zsef tűnlek el.

Egy ötvenesztendös, közismert pesti cég 
élen állott a két eltűnt nagykereskedő, 

ötven évvel ezelőtt alapította néhai Braun 
Gyula kávéház- és vendéglöberendezkcdési vál
lalkozását. A rég nagyszerűen prosperált, Bu
dapest egyik legismertebb kereskedelmi vál
lalkozása lett a Braun-cég. Néhány esztendővél 
ezelőtt Braun Gyula visszavonult üzlete veze
tésétől és fiára, Braun Bélára s vejére, Mayer 
József volt gimnáziumi tanárra bizta az üzlet 
vezetéséi. A fiatalabb Braun és Mayer kezében 
is virágzó vállalat maradt a cég egész 1924-ig. 
Ekkor Mayer József

kosztpénzspekuláelókba bocsátkozott
s ezek a spekulációk aláásták és megingatták 
a kitünően megalapozott vállalatot. Az. első 
nagy veszteség akkor ért<\ a céget, amikor a 
Galambos cukrászda és a Divat és Textil rt. 
csődbe került.

A két bukás három milliárdjábn került a 
Braun-cégnek

és ezután a hárommilliárdos veszteség után 
már nem tudtak talpraállani. Az újabb szc-

BenzíF
Uberseife
kifejezés magyaros lefordítására kiirt PÁLYÁ
ZAT anyagát Buday Barna, Csathó Kálmán 
és Halász Gyula urakból alakult bizottság át
vizsgálta és úgy találta, hogy egy pályázó sem 
felelt meg a kiírás feltételeinek. Ennek dacára 
egyenlően jutalmazandóknak vélte az alábbi 
négy kifejezés beküldőit: JOBBSINCSSZAP- 
PAN: dr. Dénes Lajosné Budapest, Kultsár 
Ferenc Budapest, Magyar Pál Tiszakarád, 
Pollák Böske, Bonyhád, Purjesz Budapest, vá
mosi Snáry Gyula, Budapest, Spitz Dezső Bu
dapest, Szilasi József Aszód, Szilárd Tivadar 
Budapest, Walter Béláné Esztergom, Vucskits 
Jenő Miskolc. MESEMOSÓ: Varjassy Gyula 
Budapest, Pilásy György Budapest. MOSÓ
TAJTÉK: Sznlkav Margit Budapest. SZÁZ
SZOKSZ APPAN: Ábrányi Sándor Budapest, 
Adler György Budapest, Dalmadv Erzsi Buda
pest, Gömöri Ida Budapest, dr. Hámos Mar
git Budapest, Hegyi Ilona Debrecen, Hersko- 
vics Fábián és Béla Budapest, Ivanich Ferenc 
Budapest, Kohn Sándorné Rákosszentmihály. 
Markstein Józscfné Budapest, Mózes Ábrahám 
Miskolc, Polilzer Lajos Budapest, Ranb Elek 
Győr, Sebők Győző Budapest. TAJTÉKSZAP
PAN: Bakalár János Alsózsolea, Fekete Lajos 
Budapest, Magasházy János Rácmccske, Szál- 
kny Margit Budapest. A pályázat kiírásánál 
55t pengőt szántunk jutalmakra. Ezt ar össze
get most «40 pengőre emeltük és a felsorolt 
pályázóknak a mai napon fejenként 2*  peagőt 

küldöttünk.

Kereskedelmi és Ipari R.-T. 

tette. Mindeddig ugyanis ugy tudták, hogy 
a munkások csupán két listával indulnak: 
az egyik a szocialista munkások, a másik 
pedig a munkavállalók nemzeti blokkjának, 
vagyis a keresztényszocialista pártnak aján
lási listája lesz. Vasárnap délelőtt azonban 

jelentkezett a harmadik párt Is, amely 
ugyan szintén szociáldemokratának 
vallja magát, de nem tartozik a magyar
országi szociáldemokrata szakszerveze
tek kötelékébe. Ez a csoport az úgyne
vezett Haekspaeker-féle alakulás, amely 
ajánlási ivein ezerötszáz aláírást tüntet 

fel.
Mivel egv-egy pártnak tulajdonképpen 

csak ezer aláírásra van szüksége ahhoz, 
hogy részt vegyen a választási küzdelemben, 
minden valószínűség szerint az ellenzéki 
szocialista csoport, amely már évekkel 
ezelőtt kivált a szocialista szakszervezetek
ből. de a Társadalombiztosító Intézet köte
lékébe tartozik, — indulni fog a választáson.

A budapesti kerületi pénztár választmá
nyánál tizennyolc munkaadói listát nyuj- , 
tottak be és ugy a nagy-, mint a kiskeres
kedelem egységes listával szerepel. A szó-, 
cialista kisebbségi csoport a választmánynál 
is külön listával indul a választási harcba. 
Az ajánlási listákra vonatkozó határozatot 
csütörtökön délelőtt hirdeti ki Huszár Ká
roly elnök a választási bizottság előtt és a 
választásokat május 12-én és 13-án tartják 
meg.

rencsétlen üzleti spekulációk következtében 
később már teljesen összeomlott a régi jóhirii 
kereskedő-cég.

Április 7-én Braun Béla és Afugcr József hir
telen eltűntek Budapestről. Leveleket is hagy
tak hátra, amelyekből a hozzátartozók arra 
következtettek, hogv a két nagykereskedő ön
gyilkos lett. A család kétségbeesetten kutatott, 
keresett a két eltűnt kereskedő után, de min
den eredmény nélkül. Tegnapelőtt azután vá
ratlan fordulat történt az eltűnt kereskedők

megSufis pánzkOicsOnnet 
Rrnlffnld *r,Ücs,  Váci-utca 21. Automata R87—27 Bank' 
U1 villvlU öBRiokf ttetéaünk Által, Kamat ösaxköltséggel 

100 P után c .1.50 negyedévre.

a:

ügyében: dr. Virág Gyula, aki nemcsak ügy
védje, hanem barátja is volt Braun Bélának, 

újabb levelet kapott Braun Bélától s ebben 
Braun elmondja, hogy mindketten végre

hajtják az öngyilkosságot.
mert nem bírják már tovább a: idegölő bi
zonytalanságot és bujkálást.

Tegnap a Braun-cég hitelezői egy Andrássy- 
úti kávéházban nagygyűlést tartottak s ezen 
elhatározták, hogy

25 százalékban kiegyeznek az adós réggel. 
Braunék öngyilkossága érthető izgalmat 
megdöbbenést keltett a hitelezői értekezleten 
is. Braun és Mayer mintegy 150.000 pengővel 
tartoznak s ezzel szemben 40.000 pengő aktíva 
van. Ma, hétfőn, Braun Gyula és Mayer József 
felesége kényszeregyességi kérvényt nyújtanak 
be a törvényszékhez. Ezen a beadványon

már mint özvegy szerepel a két szeren
csétlen asszony,

akik 25 százalékban akarnak kiegyezni a hite
lezőkkel.

cs

‘hjngsraM

Veszedelmes kasszafurók 
garázdálkodtak vasárnap 
reggel a Kertész-utcában
A vasárnapra virradó éjszaka veszedel

mes kasszafurók garázdálkodtak a Kertész
utca 27. számú házban. A házban van az 
österreicher Nándor-félc pénzkölcsönző, és 
ingatlanforgalmi iroda. A lettesek felfeszi- 
tették a redőnyt, bejutottak az üzletbe és 
megfúrták a páncélszekrényt, amelyben

huszonhatezer pengő készpénzt talál
tak, valamint nagyértékü ékszereket és 

értékpapírokat,

amelyek a cégnél leletbe voltak helyezve. 
Az üzlethelyiségből nyílik a cég pinccrak- 
lára. A betörök ide is behatoltak és ősz- 
szedték a pincében elraktározott

42 darab értékes perzsaszőnyeget.

A nagyszombati posta pénzes
zsákjával Budapestre szökött 

postatisztegy fiatal
Az egész Felvidéket nagy izgalomban tartja 

egy rejtélyes és érdekes eltűnés. A nagyszom
bati postahivatal egv fiatal tisztviselőjéről 
van szó.

Néhány nappal ezelőtt a nagyszombati posta
hivatal egész pénzküldeményét be kelleti szál
lítani Galánlára. Szamkó István, egy fiatal 
postatiszt kapott megbízási arra, hogy a kül
deményt elszállítsa. Szamkó a kél nagyobb pén
zes zsákkal útnak is indult. Estére kellett volna 
megérkenie a vonallal. De hiába várták este 
és másnap reggel: harmadnapra sem érkezett 
meg. A galantai és nagyszombati postahivatal
ban érthetően nagy izgalmat keltett a posta
tiszt eltűnése. Értesítették a pozsonyi rendőr
séget is, amely azonnal széleskörű nyomozást 
rendelt el. A rendőri vizsgálat mára érdekes 
eredménnyel járt. A detektívek átkutatták azt 
m vasúti fülkét, amelyben a kihallgatott tanuk 
vallomása szerint Szamkó István utazott. A 
fülkében az egyik ülés alatt megtalálták a két 
postazsákot, — teljesen üresen. A nyomozás to
vábbi során azután kiderült, hogy Szamkó Ist
ván a többezer csehkoronával Budapest felé

szrzclt
A zsákmány 
rendőrség feltevése szerint 

elszállilaniok és különösnek

De még ezzel sem elégedtek meg. Kibontot
ták a válaszfalat és a lyukon átmásztak a 
szomszédos bőrkercskedésbe. Itt köteg- 
számra szedték össze a féligkész állapotban 
összecsomagolt könnyű, finom bőröket és a 
szomszéd üzletben szrzclt zsákmánnyal 
együtt elvitték. A zsákmány olyan nagy 
volt, hogy a 
kocsin kellett 
tartják, hogy ezen az aránylag forgalmas 
helyen

senki sem vette észre a betörők garáz
dálkodását. akik kocsin vitték cl zsák

mányukat.
rendőrség széleskörű nyomozást indított 

vakmerő kasszafurók kézrekcritésérc.
A 
a

Autószerencsétlenség 
a Podmaníczky-utcában

Vasárnap délután egy autótaxin a Nyugati 
pályaudvarnak a Podmanicz.ky-ulca végen el
húzódó sínpárja, az úgynevezett kórházvágány 
felé igyeketl Háez Lajos vámszaki főtiszt. Az. 
autóban ült még egy vámtiszt, egy forgalmi el
lenőr és egv autókereskedés hivatalnoka. 
Útközben eddig még ismeretlen módon ten
gelytörés történt, az autó oldalt farolt és neki
vágódott egv lámpaoszlopnak. A kocsi felbo
rult és Ráez Lajos súlyosabban a többiek pe
dig könnyebben megsebesültek. Egy arra ha
ladó magánautó valamennyiükct 
Zsidó-kórházba
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Tízezer pengőre perelték 

a Fővárosi Operettszínházat 
a „Riviéra express' szerzői, 
mert az operettet váratlanul levették a műsorról
Furcsa áttér a szerzők és a színház igazgatósága között — K‘ 
jogosult megállanitani azt, hogy egy darab meddig kerüliön színre 

a színházban — ezt fogja a bíróság eldönteni
olyan 
indult

Színházi körökben alig volt még 
érdckcsségü per, mint amilyen ma 
meg a „Riviéra express" szerzői: Hcrczeg 
(iéza kiváló bécsi magvar újságíró, Katscher 
Rudolf ismert bécsi zeneszerző és a Fővá
rosi Operettszinház igazgatója, Faludi Sán
dor között. A per közvetlen oka az, hogy 
n Rióiéra express-t 
nul mellékvágányra 
műsorról,

a héten hétfőn váratla- 
állították levették a

azonban sokkal régebbi 
Kezdődik mégpedig az-

A por előzménye 
időre nyúlik vissza..........  .............
zal, hogy n Riviéra express elindult n Ma
gyar Színházból és a Fővárosi Opercttszin- 
házbnn kötött ki. A Riviéra express magá
val hozott egy rendezőt, Bródy Istvánt és 
egy primadonnái, Titkos Ilonát.

Az. első válság az operett előadása körül 
m két utas miatt tört ki.

A Fővárosi Operettszinháznak van ugyanis 
egy kitűnő főrendező igazgatója, Szabolcs 
Ernő, igy Faludi Sándor igazgató a szerzők
nek ama kívánságát, hogy Bródy Istvánnal 
rendeztesse meg az operettet, természetesen 
nem volt hajlandó honorálni. Mivel Rródy 
Istvánnak az operett rendezésére szerződése 
volt,

a színház hétezer pengővel végklelégl- 
tette Bródy Istvánt, 

aki elállt szerződésétől, igy az operett körüli 
feladatok az Operettszinház kitűnő főrende
zőjére, Szabolcs Ernőre hárultak. Azonban 
ekkor másik baj is támadt. Alig hogy a ren
dezés körüli bonyodalmak elsimultak, Tit
kos Ilona váratlanul visszaadta a prima
donna szerepét a színháznak azzal, hogy az 
„Agglegény apá“ nak a Magyar Színházban 
olyan sikere van, hogy ö inkább a Magyar 
Színházban marad. Hogy ez a lemondás 
valódi oka volt-e vagy sem, azt nem lehet 
tudni, de azt sem, hogy Titkos Ilona szere 
pével meg volt e elégedve, viszont tény az, 
hogy az Operettszinház több mint három 
hétig primadonna után kutatóit. A Riviéra 
express pedig bcfülve állt, de primadonn i

jA-zonnal hogyelve várja a napot, hogy 
szerephez jusson. És ez a

Arisig, hiszen máris

A z „Aranypává“-ról!

A Zeneművészei Fő skola házi hang- 
izorészónél, Budapest, Király-utca 57. 

Legkedvezőbb fizetési feltételek.

6.
Színházi körökben mindenesetre n leg

nagyobb érdeklődéssel néznek a per kime
netele elé, hiszen arra alig volt példa még,
hogy szerzők beleszóljanak a színigazgató
diszkrecionális jogába. amely nemcsak a
darab előadásában, hanem a darab műsoron

Stób Zoltán.

a

a
óhajtja többel játRiviéra express-t nem

szalui.

Rendeljen akármilyen jegyet 

Akz „Aranypává“-hoz

JXÍemzetközi sikere lesz

J^okohamától 

.Akadozva beszélnek a 

"Városi Színház újdonságáról

A t Aranypáva vasárnap esti előadását a Vá- 
** rosi Színházban végignézte Horthy Miklós 
kormányzó, aki láthatóan kitünően szórakozott 
a pompás magyar operett előadásán. Magyar
ország kormányzója a végén megelégedését fő

zte ki n látottnk felett.j' tartásában megnyilatkozik.

nélkül nem tudott indulni. Tárgyaltak 
llonthy Hannával, Zilahy Irénnel, Kosáry 
Emmivcl, szó került a Icglehetetlenehh kom 
binációkra is, mig végre Péchy Erzsi nagy 
önfeláldozással a premier előtti nyolcadik 
napon betigrásszerüen vállalta a szerepet.

2

A kritika nagyon melegen fogadta a 
szimpatikus bécsi magyar iró müvét és el
ismeréssel adózott a színház nagyszerű tel
jesítményének,

a közönség 
azonban 
nem osztozott a kritika 
véleményével
távozott a színházból.és csalódottan

A színház azonban nem adta fel a küz
delmet, mert hozzá szokott ahhoz, hogy da
rabjainak százszázalékos sikere legyen és 
mint a jó kereskedő, nem akarta hagyni, 
hogy a vevőközönségnek bármiféle panasz
ra, vagy aprehenzióra legyen alkalma. A 
premier után

u | duettet, uj finálét Íratott az operettbe 
és ezzel is meg akarta javítani az előadás 
nívóját. A közönség, amely hozzászokott 
ahhoz, hogy a Fővárosi Operettszinházban 
valóban a legprímább árut kapja, teljes bi
zalommal megváltotta jegyét és beült a 
színházba. A kasszaraport igy a szerzők, 
sőt a színház várakozása ellenére is fénye
sebben sikerült, mint várták. így történt, 
hogy az első héten a bevétel közel negyven
ezer pengő felé halad! és a második hét. 
ha nagy eséssel is. de még mindig kielégítő 
eredményt mutatott.

■ 3.
A színigazgató azonban nemcsak az iro

dában ül és nem csak a darabok elolva
sása, a rendezése és szervirozása a dolga. 
A jó színigazgatónak ott kell lennie a kö
zönség körében, meg kell hallgatni kívánal
maikat, meg kell hallgatni panaszaikat is. 
Az Operettszinház igazgatója, ugylátszik. a 
jó színigazgatók fajtájához tartozik és ke
zét a közönség véleményének ütőerén tartja. 
Ugylátszik, nem volt kielégítő ez a vérnyo
más, ezért

a színház eret vágott magán és hirtelen 
levette a műsorról a Riviéra express-t.

4.

llerczeg Géza és Katscher Rudolf meg
bízottja, a Wiener Bohém Verlag a mai 
napon

tlzczcrpengős kártérítési keresetet nyúj
tott be a Fővárosi Operettszinház ellen, 

mert ez a Riviéra express-t tizenhét előadás 
után hétfőn levette a műsorról. A pert a 
Wiener Bohém Verlag azzal akarja alá
támasztani, hogy a színháznak nem volt 
szüksége arra, hogy az operettet levegye a 
műsorról, mert hiszen az utolsó napokban 
is 4000 pengő elővételt mutatott a kassza, 
amely a színház fíli százalékos bevételének 
felel meg. Továbbá azt bizonyítják, hogy' 
mielőtt a darab iránti érdeklődés csökkenése 
n színház elővételi pénztáránál mutatkozott 
volna meg, a színház máris lekötötte két 
vendégjátékra a bécsi Burgthealert és ezzel 
is igyekezett tanujelét adni annak, hogy

6.
Színházi körökben mindenesetre a lég 

nagyobb érdeklődéssel néznek a per kime
netele elé, hiszen arra alig volt példa még, 
hogy szerzők beleszóljanak a színigazgató 
diszkrecionális jogába, amely nemcsak a 
darab előadásában, hanem a darab műsoron 
tartásában megnyilatkozik. Stób Zoltán.

Fuzionál az Uj Színház és a Belvárosi7
Tárgyalások indultak meg a két színház fúziója érdekében — 
Egy egész sereg bérleti jelentkező van a Belvárost Színházra

A Belvárosi Színház tavalyi kitűnő szezónja 
utón az idén szűk esztendő következett. A 
Belvárosi Színház nem tudóit az idén olyan 
átülő sikerű darabot színre hozni, amely tel
jes mértékben biztosította volna a színház 
anyagi egyensúlyát, igy a színház vezetésében 
apró zavarok támadtak. A színház három bérlő 
igazgatója: Beöthy László, dr. Liszter Emil és 
Waldmann Béla már

hónapok óta folytattak tárgyalásokat kü
lönböző érdekcsoportokkal, hogy a szín

ház zavartalan menetét biztosítsák.
A tárgyalások során egy egész sereg érdekes 
név bukkant fel. így cgyidcig Farkas Imrei 
kombinálták, mint a színház uj igazgatóját, 
majd sor került Lengyel Menyhértre, sőt az 
utóbi időben arról beszéllek, hogy

egy jugoszláv földbirtokos vállal nagy 
anyagi érdekeltséget a Belvárosi Színház

nál.
Ezek a tárgyalások, úgy látszik, nem véreitek 
eredményre, hiszen a színháznak nem

szeli igazgatóra volt szüksége, mert a legelső
rangú szaktekintéllyel, Beöthy Lászlóval ren
delkezik, hanem megfelelő feltételek mellett 
inkább újabb anyagi források után kutattak.

Néhány nappal ezelőtt azonban megoldásá
ban a legkézenfekvőbb és a. legpraktikusabb 
ajánlat érkezett a Belvárosi Színház igazgatói
hoz. Az Uj Színház igazgatósága nevében dr. 
Torday Ottó tette ezt az ajánlatot. Az Uj Szín
ház ugyanis tárgyalásokba bocsátkozott a Bel
városi Színházzal abban az irányban, hogy

a két kis drámai színház közös vezetés 
alatt, lehetőleg közös szlnészgárdával egye

süljön 
és igy lecsökkentett dologi kiadásokkal kőny- 
nyebben prospcrálhasosn. Az Uj Színház és a 
Belvárosi Színház igazgatósága ebben a pilla- 
nalban még tárgyalásban van és könnyen le
hetséges, hogy az érdekes fúzió a napokban 
meg i> valósul. Hogy a fúziónak mik a felté
telei, -íz a legnagyobb titokban tartott, zárt 
ajtók mögötti tárgyalásokról nem szivárgott ki.

K1KEUBT UCCA 3
Premier szombaton

FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ

Jannings győzött!
A „Hontalan hős" cimü film remeket a követ
kező héten is kénytelen műsorán tartani a

Royal
Jó néhány hete már annak, hogy a Roynl- 

Apolló műsorára tűzte Biró Lajos szuzséjéböl 
irt Jannings remekművet, a „Hontalan hős 
cimü filméi. Jó néhány hele már annak, hogy 
a közönség mindennap szinte megostromolja 
a Royal-Apolló pénztárait, hogy láthassa Jan- 
ningsnak legutóbbi nagy filmprodukcióját.

A „Hontalan hős" az orosz bolseviki forrada
lom egyik áldozata. A nagy orosz, hadsereg, a 
cári gárda egyik vezére, aki belekerül fi nagy 
vörös felfordulásba és egyik napról a másikra, 
szembekerül a forradalmi tömeggel. Egy no az, 
aki rengeteg szenvedésen és gyötrelmen ut 
végre megmenti a tábornok életét. A forradal
márok vonaláról, amely a halálba viszi, meg
szökik és hosszú esztendők nyomorán át végre 
eljut a mozi paradicsomába: Hollywoodba. 
Reszkető fejű öregember lett addigra már a 
cári gárda büszke és délceg parancsnokából. 
Statiszta, egy a sok közül, aki a bezárt kapu 
rácsai mögött reszketve várja a napot, hogy 
egyszer végre ő is szerephez jusson. És ez a 
nap is elérkezik. A filmgyár elhatározza, hogy 
egy háborús filmet készít és a parancsnokló tá
bornok figurájának megelevenitésére. a „Hon
talan hősi" tartják a legalkalmasabbnak. F 
a mozi reflektorok talmi fényében és csillog 
sóban is, de még egyszer felöltheli egye 
ruháját és fellüzheli kitüntéseil és amikor b 
lép a műterem (li«zlct-lövészárkába és kezébe 
kapja a régi cári lobogót, megszédül és tény
leg a fronton képzeli magát. Magasra emelve 
a büszke lobogói, rohamra vezényli csapatát a 
kulissza drólsövénvek ellen és mintegy

Apolló
hős, ott hal hősi halált: megöli őt a nagy fel- 
indulás.

Jannings a ..Hontalan hős" címszerepében a 
legigazibb és legemberibb művészetet nyújtja. 
Szinte szédítő, hogy mire képes ez a film
színész, aki méltán lelt a világ Hlmközönségé- 
n^k legismertebb és legbecsületesebb ked
vence. Á Royal-A palló valóban jó munkát vé
gez, mikor műsoron tartja továbbra is ezt a 
Jannings remeket.

Szenzációs
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színházi napló Hűvös idő, éjjeli fagy várható
"Dékeffy László, Harmath Imre és Neszmélyi 
JJ Dolecskó Béla a Városi Szinház újdonsá
gának szerzői. Az Aranypáva műfajának be
jelentett célja, hogy a filmet összeboronálja a 
Színpaddal. Hogy az egysíkú és a négy dimer- i 
lipju művészet mennyire passzol össze, azt j 
azonban nem tudta megoldani ez a minden ( 
részében elmés, ötletes és mulatságos operett. < 
Viszont annyit elért, hogy valami ujjat, frap
pánsat és eddig még nem látottat nyújtott a 
közönségnek. Mert van itt minden, ami szem ! 
szájnak ingere, ami vidám, mulatságos és tál- I 
ványos. Kevés a szöveg, tehát kevés az operett I 
sablon is, de annál több a móka és a tánc. 
Rátkai Márton vezet a szereplők élén, aki a 
pompás muzsikára remek táncokat jár László 
Andor jó állású és jó hangú bontanán. Rótt 
Ferenc kis kínaija a karakterisztikus ábrázolás 
miatt meglepetése az előadásnak, és mintha t 
D’Arrigó Kornél is régi fényének renaissanszát 
élné. Kitűnő operetljelenség Siró Anna és na- ( 
gyón rokonszenves Zilahy Irén is. I

Jj? ülőn fejezetet kell szentelni azonban Szó- j 
kolay Ollynak, a legszőkébb szubrettnek, | 

aki ez ni kálómmá! erősen gravitált a príma- , 
donna szerepkör felé, még pedig azzal a tu
dással és tehetséggel, amely Szokolay Ollyból 
külön egyéniséget fabrikált. Szokolay Olly 
maga a jazz ritmusa. A mai jazzoperettek szer
zői keresve sem találhatnának Szokolay Olly- 
nél megfelelőbb, oda illőbb primadonnát, aki 
táncaival, énekével és prózájával a mai 1929-es 
nőtipust jelenti.
T yon Lea reprizével nem csak kegyelet
jó tel adózott az Uj Szinház Bródy Sándor 
emlékének, hanem ha prognózisunk nem csal, 
nagy kasszasikert is kifogott magának. Lyon 
rabbi és leányának szívbe markoló története 
ma is még sokakat érdekel, különösen, ha 
olyan előadásban látják, mint ahogyan azt az 
IH Szinház prezentálja. Gcrő Erzsi Lea szere
pében a drámai művészetének egész skáláját 
teljesíti nagy bravúrral, Harsányi Rezső a 
rabbi szerepében tehetségesen erős és kemény 
figura formát. Lengyel Vilmos Konstantin her
cege színházi élmény. Keleti László falusi bo
londja a legelsőrangu színházi attrakciók közé 
számit.
rr ét primadonnája lesz a Fővárai Ope
lt. rettszinház „Kikelet-utca 3." cimü új
donságának. A primadonnaszerepet _ tulaj
donképen Somogyi Bogyó, a Nemzeti Szin
ház kitűnő művésznője játssza, azonban a 
szinház, amely erősen bízik az operett nagy 
átütő erejében, gondoskodik már most ar
ról, hogy a primadonnaszerep Somogyi Bo
gyó Nemzeti Szinház-i szabadsága lejártá
val se ürüljön meg. így történt az a szokat
lan eset, hogy az Operett színházban Somo
gyi Bogyóval egy időben Eggert Márta, a 
szinház legfiatalabb primadonnája is pró
bálja az operett főszerepét. Eggert Márta 
azokon a napokon fogja játszani a Kikelet
utca 3. bűbájos naiva primadonnaalakját,

A Városi Szinház ma értesítést kapott 
•A Gigli impresszáriójától, hogy a nagy 
tenorista rövidesen mégis Pestre jön. Gigli 
a Városi Színházban néhány estén fog fel
lépni.

A kitűnő és tehetséges Boross Ele
mér drámaírói feltűnése ulán Ujházy

Györgyben, a Magyar Szinház ..Bcleznay 
asszonyok c. újdonságának szerzőjében is 
telivér uj magyar színműírót üdvözölhe
tünk. A Beleznay asszonyoknak, ha más 
értéke nem is volna, mint az. hogy pompás 
magyarsággal irta a szerző, hogy nagyon 
kellemes mesét perget a színpadon és na
gyon jó szerepeket ir a szereplőknek, máris 
megérte azt, hogy külföldi ócskaságok he
lyett magyar színpadon előadták. A Belez
nay asszonyok azonban egyéb értékkel is 
dicsekedhetik. Még pedig azzal , hogy a 
színház a legteljesebb és a legnagyobb si
kert aratja vele. Tőkés Anna talán sohasem 
volt ennyire asszony, graciőz, mint most. 
Hegedűs Gyula is rég játszott ilyen jó sze
repet és Kiss Ferenc karakán magyarját a: 
iskolában lehetne tanítani. A pompás hu
morú Dénes György, a groteszkségig ked
ves Neményi Lili, a finom Berky Lili, a ra
gyogó karakterfigurát nyújtó Z. Molnár és 
Körmendy János azok, akiknek kezét a lég*  
melegebben megszoríthatjuk.

*
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ha ügyel a védjegyre!

M

Mi az oka a hideg időjárásnak?
Szombaton délben húsz fok Celsius meleg 

volt Budapesten s mindenki azt hitte: végre 
itt az igazi tavasz. A vasárnapra virradó 
éjszaka azonban hűvös szél kerekedett, amely 
egyszerre lehütötle a levegőt. Vasárnapra, 
— mint a Meteorológiai Intézet jelentette — 
az ország számos helyén, Budapesten is, — 
felhős, hűvös idő köszöntött be. A Dunán
túl számos helyén,

ahol szombaton a hőmérő még közel 
húsz fokot mutatott, vasárnap mindössze 

négy-öt fok volt a hőmérséklet.
Az ország keleti részén és az Alföldön 

ugyancsak lehűlt a levegő.
A szokatlanul hideg időjárást az északi és 

északkeleti hideg légtömegek gyors áram
lása okozza, amellyel a délről és a nyugat
ról ideáramló enyhe levegő megbirkózni nem 
tud. A helyzet az, hogy

Mária Feodorowna nagyhercegnő 
a cári család egyetlen életben maradt 

tagja egy napot Budapesten töltött
Az inkognitóban utazó nagyhercegnö Pesten meglátogatta 

a Wrangel-tiszteket, maid tovább utazott Belgrádba
A tenorista királyok és vendégszereplő 

fllmprimadonnák, egzotikus fejedelmek és 
tudós professzorok rendesen a magyar fő
város külföldi vendégei. Most azután csat
lakozott ezekhez valaki, aki nem sorozható 
a fentebbi kategóráik egyikébe sem, mégis 
neve az emberek millióit tartotta és tartja 
izgalomban. Egy fiatal, karcsú asszony töl
tött huszonnégy órát Budapesten.

Mária Feodorona nagyhercegnő, a le
mészárolt cári család egyetlen élő tagja, 
a nagy Romanov dinasztia utolsó sarja, 

Egyedül Mária Feodorovna nagy-hercegnő 
volt az, aki ki tudott az embermészárlás 
középpontjából menekülni. Álruhában, orosz 
muzsikleánynak öltözve, jórészt gyalog tette 
meg az utat a határig,

hihetetlen nélkülözések és szenvedések 
után végül Is eljutott Amerikába.

Nemyorkba érkeztekor az egész világsajtót 
bejárta a hir, hogy van egy a cári család 
tagjai közül, aki megmenekült. írásai, bizo
nyítékai nem voltak arra, hogy ő tényleg 
Mária Feodorovna és néhányon az emigráns 
oroszok közül kétségbe is vonták cári szár 
mazását. Azt állították, hogy

tulajdonképen csak egy kalandornö, aki 
a cár agyonlőtt leányának nevét bito

rolja.

Megölte a Bicsérdy-kúra
„Éhenhalt" Budapesten egy gazdag uriasszony 

a Bicsérdy-módszer következtében
Tragikus haláleset történi tegnap délelőtt 

az egyik előkelő fővárosi szanatóriumban. 
A szanatóriumba szállították Aradról egy 

kereskedő 
akit külö- 

fel Buda-

héttel ezelőtt egy előkelő aradi 
feleségét, dr. Zólyomi Arturnét, 
nős előzmények után hoztak 
pestre. Az uriasszony. aki az aradi előkelő 
társaságok egyik legnépszerűbb tagja volt, 
néhány hónappal ezelőtt megváltoztatta 
életmódját. Az asszony az Aradon élő Bi
csérdy mester hívévé szegődött és ettől nz . . . .... .. a 

Bvcsérdyslák életmódjához. Csak gyümölcs- 
..........................  í vett

időtől kezdve szigorúan tartotta magát 

csel táplálkozott, főtt ételt és húst nem 
magához és ennek az életmódnak 

egyelőre nincs Is kilátás grra. 
Idő felmelegedjék, minthogy 
ország nagyrésze felett hideg 

gek uralkodnak.
Minden bizonnyal napok telnek el addig, 

amig a hideg levegőt a melegebb légtömegek 
megemésztik. A meleg és a hideg levegőnek 
ugyanis valósággal meg kell birkóznia az 
ország területe felett s csak ha ez megtörtént 
s nz enyhe levegő legyűrte a hideget, fordul 
ismét melegebbre az időjárás.

A Meteorológiai Intézet egyébként vasár
nap az időjárásról a következő prognózist 
adta ki:

— Változóan felhős, nyugtalan és 

igen hűvös Idő várható, 

helyenkint kenés csapadékkal. Egy-két nap 
I mulva éjjeli fagy valószínű.

Hónapokkal később a viharok elmúltak, 
a cár külföldön élő legközelebbi hozzá
tartozói valamennyien felismerték Mária 
Feodorovnát. Egyik napról a másikra ő lelt 
az orosz legitimista mozgalom feje és az 
orosz határokon belül és kivül tőle várják 
a mai rezsim megváltását.

Mária Feodorovna most Amerikából 
Európába hajózott át, hogy az óvilágban is 
orientálódjék. A legnagyobb titokban és 
inkognitóban járja az európai államok 
metropolisait és minden ország fővárosában

csak néhány meghitt emberével érint
kezik.

Legutóbb Bécsben töltött néhány hetet, in
nen indult Budapesten keresztül a Balkán
ra. Főleg Belgrádban szándékozik hosszabb 
időt tölteni, annál is inkább, mert a szerb 
fővárosban igen sok orosz menekült tele
pedett le. Máiia Feodorovna nagyhercegnő

Budapesten mindössze 24 órát töltött és 
meglátogatta a Mária Valéria barakk
telepen azokat n volt VVrangel-tiszteket, 

akik itt találtak második hazát.
Mária Feodorovna nagyhercegnő. aki 

Budapesten is ragaszkodott a legszigorúbb 
inkognitóhoz, egynapi tartózkodás után 
lársalkodónöje kíséretében elutazott Bel- 
grádba.

rövidesen jelentkeztek káros következ
ményei.

Az uriasszony napról napra gyöngüli, de 
férje minden könyörgése ellenére sem volt 
hajlandó arra, hogy változtasson életmód
ján. Az utóbbi hetekben már

annyira legyöngült, hogy ágynak esett 
és amikor az aradi orvosok látták, hogy 
nem tudnak segíteni rajta, Budapestre ho
zatták gyógykezelés céljából. Az uriasz- 
szony állapotában itt átmenetileg némi ja
vulás állott be, de a gondos ápolás nem tu
dott tartósan segíteni az asszonyon, mert 
még ekkor sem volt hajlandó arra, hogy a 
Bicsérdy által előirt menün kivül más éte
lekkel is táplálkozzék. Az utóbbi napok
ban, amikor már csaknem állandóan esz
méletlen állapotban feküdt, mesterséges táp
lálással igyekeztek megmenteni az életnek, 
de ez a kísérlet már hiábavalónak bizo
nyult. A hét végén Zólyomi Arturné meg
halt és az orvosi vizsgálat szerint

halálát a kielégítő táplálkozás hiánya 
miatt beállott végelgvenglilés okozta.

A jómódú aradi kereskedő felesége formáli
san éhenhalt a Bicsérdy-kura következté

hogy ar. 
Magyar- 
légiómé-

Wallace
8
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Teljesen csonkitatlan fordításban, díszes 
könyvtári kiállításban, dúsan aranyozott 

kéksrinü vászonkötésben, kötetenként

BEKÖTVE 2.20.....
A kötetek terjedelme 240 320 oldal

HAVONKÉNT 2 KÖTET

Később ugyanez a kiadás csak jóval ma 
gasabb áron kerül forgalomba

■ ANTE KtOBS
Kivágandó és 8 napon belül beküldendő

Dante könyvkiadónak
H, n. Búd'pest VJ, ó arca 27

tízenne’ menrendelent • IS kötetet »•<■»<' 
WnllMeesnrntalof , rts,onh«lésl>en. kőtelenként 
2.20 P ért

Havonként 2 kőtelet veszek él <10 nengőért 
j. A köteteket sz«mélves-n veszem út.
i. A köteteket nn t n kérem 4 10 P t és n 

porlókoitséget tessék utánvétele*  ti.
(a nem klvém térlendót

•írathat*  alélrát

faghíl «Ms
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Otven percenttel szaporí
totta pontjainak számát 

a Sabaria 5 világrész
és mindenütt Ráírná

! ! !Ázsia! ! I Afrika! ! 1 AzieriJta-

Csak elkeseredett küzdelem hozta meg a szombat
helyi csapat sikerét — A Hungária a második 
félidőben szerezte meg a győzelmet a nehéz sze
gedi meccsen — A Ferencváros ismét gólzápor
ral győzte le a Budai 33-asokat — Az elővárosok 
bajnoki küzdelméből Újpest került ki győztesként 

■— Debrecen és Kaposvár csapatai legyőzték fő
városi ellenfeleiket

Egy beli szünet ulán újból teljes fordulóban 
véllek fel egymás ellen pontszerző harcukat az. 
I. liga egyesületei A szereposztás nagyban nö
velte n mérkőzések érdekességét és a futballt 
nnnyirn jellemző bizonytalan kimenetelt. Három 
mérkőzés vidéken nyert lebonyolítási. Legna
gyobb érdeklődés*.  1 termesz.desen Szeged felé 
fordult a figyelem, a bajnokaspiráns Hungáriá
nak a Báslyn elleni csatájára. De aggódó tekin
tetek kisérték a III kér. FC-t a kálvinista Ró
mába és a Nemzetit Somogyországba. A válto
zatosság kedvéért viszont a fővárosban a Sabaria 
csapatában vidéki egylet szerepelt. a Budai 
33 a*  is olliiagvta szőkébb hazáját és stilszeríi- 
fiég kedvéért beállott harmadiknak a kiesés ve
szélyétől fenyegetett utolsók köré az iillői-uli 
arénába. A sorsolás szeszeivé végül Újpestet is 
kiragadta kényelmes otthonából és Kispest 
oroszlánba Hangjába kény szerilelte

A küzdelmek mindenütt hescsek voltak, meg- 
alkuvá*  nélküliek. Mindenütt alulmaradt egyik, 
testvéries osztozkodásról nem lehetett szó!

A Hungária szerencsésen megúszta a sze
gedi kirándulást

és biztosain két vállra fektette a brilliánsan vé
dekező Bástyát, A másik kél kiránduló viszont 
alaposan megjárt:

Nagyon jól járt a Sabaria Is. amely egyet
len győzelmével 50 százalékkal növelte 

pontszámút.
|>ár ezt a győzelmet csak ar utolsó percben 
tudta kicsikarni. A Ferencváros léieknélküli fél

idő után, egyedül Takács II. nagy képességei
vel, nagy vereséggel sújtotta a Budai 33-ast. Új
pestnek némi szerencsével sikerült kihúznia Kis
pest méregfogát.

De brecen és Kaposvár 
a csapatainak előrenyomulása 

a bajnoki tabellán
A helyek cseréje a bajnoki tabellán persze 

folytatódon, anélkül, hogy a végső sorrendre 
nézve biztos támpontul szolgálna. A vezető
csapatok győzelmükkel bebiztosították pozíció
jú kaf. A III. kér. veresége ellenére is a negye
dik helyen maradi, de erős ostrom alá fogja 
a középre felzárkózott vidékiek: Bocskay, Bás
tya, Somogy. A Nemzeti és Kispest egy hellyel 
lejebh csúsztak, — erősen a szakadék felé. A 
kiesési rónában a helyzet változatlan.

1. Hungária 27 pont (58—15).
2. Újpest 24 pont (51—27).
3. Ferencváros 23 pont (54—15).
4. Hl. kér. FC 17 pont (20—27).
5. Bocskay lő pont (23—30).
fi. Bástya 15 pont (30—231.
7. Somogy 15 pont (20—30).
8. Nemzeti 13 pont (18—29).
9. Kispest 13 pont (18—31).

10. Vasas 11 pont (22—51).
11. Budai 33-as 8 pont 122—49).
1'2. Sabaria 6 pont (18—27).

I!I!Amerika!U
Ausztralia!!!Európa!!J

.UunXae t^lsn
,-sy^on,KeiM

.^5S..Se^

[Ausztrália!!!Európa!' 
lEuroDa!!I!Ázsia!I!IAÍ 

PALFÍÁ
tűnt ki, mig a fedezetsorban Keleti játszott I nősen Korányi tüntette ki magát, aki Ormost 
nagy formál. A védelem megbízhatóan dolgo- I teljesen tehetetlenné tette. A csatársorban 
zotl, bár az első félidőben Németh pár alka- | Varga játéka érdemelt figyelmet.
lommal bizonytalan volt. A Hungária különvonata este nyolc órakor

A Bástyának főerőssége. ez alkalommal is al indult el Szegedről és az éjféli órákban érke. 
közvetlen védelme volt, a fedezel sorban külö-| zelt Budapestre.

Ha az a bizonyos pech nem lett volna...
Ferencváros —Budai 33-as 6:2 (2:1)

A Bástya nagyszerű védőjátéka sem tudta 
feltartóztatni a Hungáriát

Hungária—Bástya 2:0 (0:0)
öreged, április 21.

■ A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése.) Vasárnap délben ’íl órakor érkezett meg 
o Hungária különvonata, amely közel hatszáz 
Hungária hívőt hozott a tiszaparti fővárosba. 
A k« k fehér zászlócskákkal gazdagon felsze
relt fővárosi futballrajongók a Tisza-kávéház- 
ban ütötték fel a főhadiszállást, amely előtt 
valósággal fővárosi f irgalom keletkezett. Ofrj 
nagy volt a tolongás, hogy még egy emberéle
tet is áldozatul követelt: a városi locsoló autó 
pgyanis egy három éves fiueskát gázolt halálra.

Az. ujszegedi fulballpályán 5000 főnyi re- 
kordközönség vándorolt ki, amely szemtanúja 
kívánt lenni a két csapat találkozásának. A 
sorsolásnál a szerencse a Bástyának kedvez, 
amely a széltől támogatott oldalt választja, és 
ezt a közönség s iharos tapssal köszönti.

A játék Bástya-támadásokkal kezdődik, 
azonban az erélytelen csatársor gólt nem tud 
elérni Mintegy húsz percen keresztül csak 
négy korner a Bástya-támadások eredménye, 
azonban ar erélytelen belső csnfartrió mind
untalan megtorpan a pompásan funkcionáló 
Hungária •védelem előtt. A 20. perben mintha] 
kellé vágták volna a Bástya támadásokat; a 
esnlárson megbénul.

Kocsla csúnyán elfaultolja Schwartrol, aki 
ettől kezdte a Jnbbszélcn statisztálni kény

telen.
A közönség 11 est követel, azonban Boronkav 
bíró nem adja meg. A 25-ik percben alkalom 
nyílik a Hungária számára a svzctö-gó) meg- 
szerzésére llires szemfényvesztő ügyességgel a 
fél pályáról megszalad, átkígyózik á teljes vé
delmen cs mór mindenki gólt vár. amikor fl|A Hungáriá n 
válogatott csatár őt lépésről toronymagasan ‘ ”
kapu fül,' küldi a labdát. Az eredménytelen tá
mad,is nem lohasztja le a Hungária herei ked- 
sé| és a csatársorának több komoly helyzete 
is adódik. A Bástya szórványos lefutásokkal 
ki’r, Idézik és a 30-ik percben Varga pompás 
lövése kanufát ér!

Szünet után a Hungária hatalmas erővel 
szik a küzdelembe, a második percben komért 
ér el, Opata jól iveit rúgását XVeiglhofer nein 
tudja parírozni és

a gólvonalon Molnár és Hlrrer közösen 
hálóbnsegltik a labdát (1:0).

Rövid Bá»tyn-támndás után Benedának 
alkalma képességei csillogtatására. A 1 
percben Molnár—Ka!már-akeióbó>

Skvarek kapja a labdát, elmegy Welgl- 
hofer mellett és éles szög alatt az ellen

kező sarokba pompás .gólt lő. (2:0).
A Hungária tovább folytatja támadásait, azon
ban a Bástya-védelem most már biztosan há
rítja el a további veszélyt. Közben Schwartzot 
ismét faultolják a Ifi-oson belül, azonban a 
11-es gyanús esetet Boronkay biró nem minő-

fek-

a

A Bástya elleni mérkőzésen a Harminchár- 
másokhoz szegődött balszerencse tegnap sem 
hagyta cserben a budai legénységet, amelynek 
tegnapi okos, győzelemre törekvő, lelkesedés
tői’ fűlött játéka után nehéz volna megérteni 
az aránylag nagy gólaránvu vereséget. A Fe
rencváros nagy győzelme egyedül Takács ra
gyogó játékában találja meg magyarázatát.

A ferencvárosi válogatott csatár nagy tech
nikájának és felülmúlhatatlan rutinjának 
ellensúlyozására kevés volt a budai esapat 
minden lelkesedése, gólrntörö lendülete, 
győznlnkarása és féktelen támadó kedve.
Viszont meg kell állapítanunk, hogy Takács 

nélkül bizony kétessé tehették volna a 33-asok 
a ferencvárosi győzelmet. Igaz, hogy a már 
már legendás hirii „fradí finis" ezúttal is cso
dákat müveit, de felmerül a kérdés, hogy mi 
lelt volna akkor, ha a Harminchármasök pech
je elmarad és a budai csapat tényleg 3 :0-ra 
vezethetett volna a félidőben? Ha a győzelmi 
remények morális hatásaként szárnyakat ka
pott volna a vesztes csapat a második félidő
ben.

A ferencvárosi legénység nem vette komo
lyan ezt a mérkőzést.

Unollság volt észlelhető a játékán és az álmos

ság nyomta rá bélyegét a mérkőzésre. Az egyes 
csapatrészek összehasonlításánál föltétlenül ta
lálunk egv csekélyke pluszt a 33-asok javára. 
Áll ez elsősorban a védelmekre, hiszen a Lan
tos-Oláh—Lőu’|/-lriásznak jóval veszélyesebb 
szituációkat kellett lisztázniok, mint az Amsei 
—Papp—Hungler összetételű védelemnek. Bu
kóid rutinja teljes mértékben érvényesült 
ugyan, de Kaltencckcr a túlsó oldalon teljesen 
egyenértékű teljesítményt nyújtott. Viszont a 
33-asok két szélső fedezete már felülmúlta a 
ferencvárosinkét. A csatársorban a zöld-fehé
reknél tulajdonképpen csak Takács'"fs esetleg 
Turay játéka tekinthető élménynek, szemben a 
33-asok támadásával, ahol az egységesség je
lentett erődifferenciát.

A vezető gótl a 33-asok szerezték meg Ember 
lövéséből a 28. percben. Takács kiegyenlítő 
gólja a 34. percben, vezető gólja pedig a 38. 
percben esik. Szünet után a 33-asoknak fuj a 
szél és bár a Ferencváros csaknem állandóan 
rohamozik, a fölény nem nevezhető nyomasz
tónak. A fi. percben Szcdlacsck fejese, a 21. 
percben Takács lövése talál utat a budaiak 
hálójába. Turay fejesével 5:1, majd egy perc
re rá Takács fejesével fi : 1 az eredmény, ame
lyet a 42. percben szépít Schmidtnek a Ferenc
város üresen hagyott kapujába lőtt gólja.

Egy kis szerencse is hozzásegítette az Újpestet 
a győzelemhez, amely mégis reális 

Újpest Kispest 3:0 (1:0)

Vasárnap, április 2Mn délután 5 éraker

Hungária-Ferencváros
I. oszi-ligabajnoki mérkőzés.

Előtte 3 órakor

Újpest—Víenna
nemzetközi mérkőzés

siti annak. A 34-ik pereben Emődi és Molnár 
összecsap, mire a bíró Emődit kiállítja. A kö
zönség viharos tüntetést rendez a biró ellen 
A Hungária 11-est reklamál, azonban a biró a 
Ifi-ősről Ítél szabadrúgást, amelyből Híres sza- 
hadrúgását Beneda pompás rohinzonáddal 
fogja. A Hungária a félidő végéig erősen tá
mad. azonban a Bátya-védelem pompásan 
állja a harcot. *

A Hungária játéka határozott fejlődést mu-

A Kispesten vendégszereplő Újpest csapnia ke
mény küzdelem után súlyos csorbát ejtett a 
..kispesti oroszlanbarlang” rettegett nimbuszán. 
Győzelme megérdemelt, habár a gólarány nem 
annyira a tudás, mint a szerencse kifejezője, 
de mindenképpen megérdemelt, mert erős küz
delem ulán csikarta ki.

A győzelem titka: a nagyobb állóképesség 
é,s az adott helyzetek sikeres kihasználása.

Mezőnyben ugyanis Újpest, nem produkált im
ponáló játékot, sőt ebben alatta maradt Kispest 
teljesítményének. Ennek alapján a döntetlen 
megérdemeltebb lett volna. Újpesthez méltó 
nagy játékot csak a közvetlen védelem nyújtott, 
amely szilárd lábon állva biztosan verte vissza 
a sűrű kispesti támadásokat. Halfsora már 
messze mögötte maradt, különösen a középen 
volt ellenállás nélkül áttörhető. Egvcdül a nagy
szerű formában lévő Borsányi felelt meg. A csa
társor kezd magára találni. Spilz és Avar ugyan 
keveset nyújtottak, de Veder némi; Török és 
P- Szabó nagyobb formajavulása és lövőképes- 
sége elég volt arra, hogy Újpest javára döntse 
el a mérkőzést.

Kispest erősen küzdött a vereség ellen. Na
gyon lelkesen, kitartóan játszott s ha lenne 
futhalligazság, az ezt a kitartást enyhébb vere
séggel honorálta volna. Mezőnyben egyen
rangú, sőt a többet támadó fél volt. Legjobb 
része a halfsor, amely különösen a széleken jó 
védekezés mellett újra meg újra frontba tudta 
dobni a csatársort. A csatársor a két kitűnő 
szélső, Senkey II. és Kiss rohamaiból számos 
veszélyes helyzetet teremtett, de a belsőknek 
igen gyenge oldala a lövőkészség. Igen gyenge 
napja volt a Kispest védelmének A sűrűn elka
landozó Senkey I gyenge játéka befolyásolta 
Wégnert is. Dénes legfeljebb a harmadik gól 
ról tehet. Inkább pechesen, mint hibásan vé
dett.

Újpest kezd, de Kispest vereti ar első táma
dást, amit jó tiz percen keresztül állandósít. 
Knrneren kívül semmi eredmény. Ettől kezdve 
Újpest csatársora is belejön a játékba P. Szabó 
lapos lövését Dénes védi. Utána két ered
ménytelen kotner s felszabadul Kispest kapuja. 
Kispest formális xór alá fogja percekre Acht

kapuját. Senkey II. fölé lő. Dán hosszú, éles 
lövése repül menthetetlenül a bal kapuléc felé, 
Acht kétségbeesetten nézi a labdát, amely mégis 
a belső élről kipattan. Oda lett a szinte biztos 
vezetés előnye! Újból mezőnyben folyik a já
ték. — eredménytelenül. A 38-ik percben Kiss 
kiáll s tiz emberrel játszik Kispest. A 40-ik 
percben biztos helyzetet szalaszl el Kispest. 
Senkey II. átadásával Fiirstner kitőr, de kö
zelről a kifutó Achtba lő. Az utolsó percek Új
pesté. Dénes föbbizben sikerrel lép közbe. Már 
nz utolsó percet játszók, mikor Lutz hosszú 
labdáját P. Szabó a 1‘3-os sarkáról orrheggyel 
élesen megvágja.
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A labda a léé mellett védhetetlenü! kerül 

a búlóba (1:0).
A Ilik félidőt újból lí emberrel kezdi Kis

pest, de az előző félidőbcli kitűnő játékát nem 
tudja folytatni.

Peehjére a 7-lk percben újabb szerencsét
len gólt kap

s ezzel esélyei egészen lecsökkentek. P. Szabó 
leadását Veder Ströck felé tolja, akihez a ki
futó Dénes elöl, a támogatására siető Senkey II. 
még jobban lábra adja a labdát. Ströck lapos 
lövése igy ellenállás nélkül köt ki a jonb-

A Sabaria is megszerezte
Sabaria— Vasas

Nafy érdeklődés előzte meg a két kiesésért 
küzdő csapat mérkőzését és meg kell állapítani, 
hogy a nyújtott sport teljes mértékben meg is 
érdemelte ezt. Elejétől végig hullámzó és az 
eredmény hullámzásától függő idegfeszilö küz
delmet vivőit a két csapat, amely végül is

megérdemelten a Sabaria részére juttatta az 
első tavaszi pontokat.

A Vasas nagyon jól tart tta magát, ügyesen 
használta ki a Sabaria-védelem bizonytalansá
gát és két ízben is megszerezte a vezetést. A 
Sabaria azonban mindannyiszor lefogta és a 
mérkőzés utolsó pcrcc'ben azután kierőszakolta 
a győzelmet. A Sabaria közvetlen védelmétől 
eltekintve, minden izében fölötte állott ellenfe
léinek, amelynek vezető góljai azonban nem en
gedték meg számára, hogy játéka kibontakoz
zék. Hozzájárult még ehhez, hogy egy 11-est is 
kihasználatlanul hagyott a csapat. Látszott 
azonban, hogy a Sabaria nagyobb feladatok meg
oldására is képes. A Vasas lelkesen küzdött és 
néha nagyon veszélyes is volt, de tulságba vitt 
védekezésével kiengedte kezéből a mérkőzést.

A Sabaria védelmében legutóbbi formája alap
ján Vermes bizonytalanságát nem lehet másra 
visszavezetni, mint arra a telki depresszióra, 
amely édesanyja halálával őt érte. Az első gól 
kizárólag nevéhez fűződik, de a második gólt is 
védenie kellett volna. Kovács kitünően helyet
tesítette Nagyot. Prém a második félidőben kissé 
visszaesett. A fedezetsorban Hajós nagyon gyen
gén kezdett és csak a játék végén javult fel 
annyira, hogy komoly szerepet játszhatott. Pesti 
és Vámos a védekezésben pompásak voltak, de 
b támadások előkészítésében sok hibás passzt 
tétettek.

A csatársor esze Buresch, ereje Tárnok volt.
A két szélsőn épült fel a kék-sárgák támadása 
és eredményessége fíuresch a helyzetek elő
készítésével .Tárnok lövéseivel excellált. Sólyom 
rossz kondícióban van, sok támadás elakadt raj
ta. Nem tudta összefogni a szárnyakat és ezért 
Hollós és Powohy gyakran egyéni akciókba 
fojtották a támadások lendületét.

A Vasas védelme pompásan állta á harcot.

Nem győzhet a
111. kerület Debrecenben
Bocskay—III. kér. FC 2:0 (0:0)

Debrecen, április 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A mérkőzésnek érdekes előzménye volt: 
a Bocskay vezetősége az eső ellen kétezer
négyszáz pengős biztosítást kötött. A debre
ceni csapat vezetőségének ezt a lépését az telte 
indokolttá, hogy ar április 21-i napon Debre
cenben eddig emberemlékezel óta eső volt. 
Azonban az időjárás ugylátszik jóindulattal vi
seltetett a két csapattal szemben, nem esqlt az 
eső, ezt azonban kellemetlen erős hideg szél 
helyettesitette és talán ennek köszönhető > 
mérkőzés sivársága.

A Bocskay kezd szél ellen és azonnal tárna- 
dőleg lép fel. Az első percekben Markos gólt 
lő, a biró azonban nem adja meg. Szórványos 
Bocskay-támadások után változatos játék kö
vetkezik, melyben egyik csapat sem mutat kü
lönösebbet. Változatosságból azonban a félidő 
végén Kovács gólját nem adja meg a biró. Ez 
az ítélkezés nagy felzúdulást váltott ki a III. 
kerületi hívők soraiban és méltatlankodásuk
nak hangosan is kifejezést adtak, mire, a biró 
megmagyarázta, hogy a gólt azért nőm adta 
meg, mert már a lövés pillanatában lefújta a 
félidőt.

A második félidő első perceiben születik 
meg a Bocskay első gólja.

Markos egy szép támadásból kifolyólag 
közvetlen közelből kényelmesen a hálóba 

gurítja a labdát.
Nem sokkal utóbb Semmler megszerzi a Bocs
kay második gólját is. A kapott gólok rövid 
időre felvillanyozázk n TÜ. kerületieket, akik 
most lendületesebb támadásokkal közelítik 
meg a Bocskay hálóját. A támadások azonban

Diszk ogfcvctó:
— Most jön a rí kord: 

Az olcsó Malacé!

sarokban (2:0).
Kispest a gólra heves támadásokkal felel, 

de Acht sikerrel véd. Ezután változatos me
zőnyjáték folyik, melyek paccolással vagy a 
kapusok közbelépésével végződnek.

A 38-ik percben állítja be Újpest a végered
ményt. Szabadrúgás Kispes ellen a 16-osról. 
Avar élesen lövi.

Dénes kifut s rádobja magát a labdára, 
de az róla a felső hálót érintve a kapuba 

jut (8:0).
A mérkőzés mezőnyjátékkal ér végei 

első tavaszi pontjait 
3:2 (1:2)

Szulikot nem lehet okolni a gólokért, talán ar 
utolsót kornerre bokszolhatta volna. A fedezet
sorban ismét Fried volt n legjobb, de Bura is 
végtelen szorgalommal látta el feladatát. A 
csatársorban ugyancsak a két szélső — Himmer, 
de különösen Báder — játékát kell kiemelni. 
A belső trióban meglepő jól mozgott Fröhlich, 
aki nagy taktikai érzékkel irányította a csatár
sort.

Ar első félidőben a Sabaria szél ellen játszik 
és a mezőnyben teljesen magához ragadja a já
ték irányítását. Komoly helyzete csak a 10. perc
ben adódik, de Tárnok kitűnő helyzetben kapu 
mellé lő. A Sabaria folyton támad, de a kitü
nően védekező Vasas nem engedi lövésre érni 
a helyzetet. A Vasas szórványos lefutásokkal 
operál, amikor a 30 percben egy labdára Ver
mes kifut, a labdát elfogja, de Fröhlich meg
támadja. Vermes idegességében elveszti a lab
dát, mire Fröhlich azt az üres kapuba guritja. 
(0:1.) A Sabaria a 35 percben egyenlít. Powohy 
—Tárnok akcióból utóbbi beadását Burcsch 
élesen belövi. (1:1). Most nagy küzdelem indul 
ismét a vezető gólért. A 4,7. percben a Sabaria 
védelem fejét veszti és Szágcr átadásából Báder 
ismét megszerzi a vezetést. (1:2.)

Szünet után a Sabaria hathatós segítséget kap 
a szélben. A Vasas védelemre rendezkedik be, 
de mindez semmit som használ a Sabaria os
troma ellen. Tárnok pompás kapufalövése ulán 
a 13. percben Rottler hátulról fellöki a ki
szökő Hollóst, de a megítélt 11-est Prém a kapu 
mellé helyezi! Egyik helyzet a másik ulán adó
dik, mig végre a 27. percben Powohyt foullol- 
iák és a megítélt szabadrúgást 25 méterről 
aárnok élesen küldi a felső kapufáru, ahonnan 
Szülik kezét érintve a labda a kapuba fut. (2:2 ) 
A 29. percben Báder megsérti a határbirót, mire 
a biró őt kiállítja A Sabaria folyton támad 
a Vasas pedig nz időt húzza, de nem tudja 
megakadályozni, hogy a 43. percben a Sabaria 
a győzelmet megszerezze Powohy—Tárnok 
pompás akcióból utóbbi beadását Szülik fogni 
akarja, de ott van $tofTián, akinek fejéről a 
hálóba gurul a labda 

a Bocskay halfsorának eredményes játékán 
megtörnek .

A Bocskay kétségkívül megérdemelte a győ
zelmet, mert többet támadott, mint ellenfele 
A csapatrésrek közül a csatársor vált ki, itt is 
dicséretet érdemelt Vincze és Fehér dr. A half- 
sorból Detrieh és Molnár játszottak jól, mig a 
védelem csapnivaló volt. A III, kerületieknél a 
Halfsor nyújtott elfogadható teljcsitinényt, jó 
volt azonkívül a csatársorból Kovács.

A viharszerü szél biztos 
győzelemhez segítette 
a kaposvári csapatot 
Somogy—Nemzeti 4:1 (0:1)

(A Hétfői Napló tudósító jónak telefonjclen- 
tése.) A Nemzeti az idegen környezetben meg
lehetősen bizonytalanul kezdett. A sorsolás 
azonban a fővárosi vendégcsapatnak kedvezett, 
amely a széllel támogatva lendületbe jön. A 
sorozatos támadások a 30 ik percben érlelnek 
gyümölcsöt. Rémay II. közeli lövésből szerzi 
meg a vezetőgólt. Á kapott gólra a Somogy erő
teljes támadásokkal felel, ám az első félidőben 
minden, a kiegyenlítést célzó fáradsága kárba- 
veszett.

Szünet után a kaposvári csapat példátlanul 
hatalmas erővel fekszik bele a küzdelembe. 
Nagy fölénye a 8-ik percben már látható ered
ményben jut kifejezésre Somogyi a tizenhatos 
vonalról indított lövéssel szerzi meg a kiegyen
lítő gólt. A 20-ik percben Gallina Rákosi lövé
sét felüli és a résenálló Galambos mellel to
vábbítja a labdát a hálóba (2:1). A 24-ik perc
ben Rákosi bombalövését a kapufa veri vissza. 
A 38-ik percben Galambos fejessel szerzi meg a 
harmadik gólt, majd a 41-ik percben ugyancsak 
ő, tumultusból keletkezett góllal beállítja a vég
eredményt.

A kaposvári csapatban Tallián, Somogyi, 
Galambos; a Nemzetiből Török, Hossó, Odri 
és Rémay II. játéka érdemel elismerést.

i

Munkácsy: Főpap:
— Vádolom WollOCCij meri izgat 

és vakmerőén olcsó.

J Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete
V., Gróf Tisza István-utca 18. és IX., Mester-utca 15—17. szám alatti fővárosi, továbbá 
debreceni, szegedi, pécsi, nyíregyházai, miskolci, ffyőri, székesfehérvári és kaposvári

ruházati áruházaiban

a Goldberger cüg világhírű „semberg“-seiyem 
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Fekete nortalDU V&SZM tOP naClDfi
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I megérkeztek tavaszi angol szövetküiöniegessÉgeink
Olvassa el a nagy pünkösdi ruházati vásárra 

vonatkozó hirdetésünket!

Szerb nyerte a 15 km.-es futóbajnokságot
Közepes eredmények a MASz ujoncversenyénHűvös, szeles időben rendezte meg a MASZ 

ezévi első pályaversenyét, az ujoncvcrsenyt. 
Mint mindem évben, ugy most is feltűnt néhány 
lehetséges atléta, bár az eredmények nem ha
ladták túl az átlagot Feltűnő volt, hogy a- ver
senyen résztvevő kél főiskolai klub sok újoncá
val szemben a polgári egyesületek mily kevés 
újoncot tudtak starthoz álli'ani.

A 15 km-es bajnokság Szerb biztos győzel
mét hozta.

s bár a szeles idő erősen hátráltatta, mégis re
kordot jelenthetett nála, ha nemcsak a győze
lemre törekszik. A fővárosi futók melleit kelle
mes meglepetés volt a vidéki távfűtők pompás 
fejlődése, minek bizonyítéka a három kerületi 
rekord. — Eredmények:

Magyarország 1929. évi 15 km-es jutóbajnoka: 
Szerb Elek (MAC), 51 p. 24.fí mp.

2. Kultsár (MAG), 51 p. és 25.4 mp. 3. Hevelc 
(SÁG), 51 p. 38.2 mp. Pestvidéki kor. rekord. 
4. Gégénv (ESC), 52 p. 23.4 mp. 5 Billik iSrSF). 
54 p. 41.2 mp. Északnyugat kér rekord. 6. Ze- 
lenrka (SBTC), 54 p. 58 mp. Észak kér. rekord. 
— 10 km-ig együtt ment az első négv; ott Kult
sár megszökött és hamarosan mintegy harminc 
méter előnyt szerzett Ezt Szerb energikus erő
sítéssel hamarosan behozta, mig Heverte és 
Gégény végleg leszakadt s ettől kezdve Szerb és 
Kultsár együtt ment a finisig. Az utolsó ötvon 
méteren ezután Szerb elszakadt Kultsárfól. He

Botrány kisérte 
az uruguayi csapat 

berlini bemutatkozását
Rampla Junior Monfevideo

Tenis Borusia 1:0 (1:0)
Berlin, április 21.

(A Hétfői Napló távirati jelentése.) 15 000 
néző előtt folyt te a mérkőzés, amely schogy- 
sem tudta beváltan' a hozzáfűzött reményeket. 
Bár a közönség csodálattal adózott a csapat 
technikai készültségének, de ezt a hatást erő
sen lerontotta a délamorikaink erőszakos játék
modora A közönség nem is nézte ezt tétlenül 
cs olyan tüntetést rendezett, hogy a mérkőzést 
alig tudták befejezni. Az egyetlen és győztes 
gólt Duhagon lőtte.

A mérkőzésen látottak alapján közölték az 
uruguayi csapat vezetőségével, miszerint fon
tolóra fogják venni, hogy további mérkőzéseket 
lekössenek részükre Németországban.

Románia legyőzte Bulgáriát
Bukarest: Románia—Bulgária 3:0 (0:0). Ro

mánia elsőfélidőbeli eredménytelen játék ulán 
a második félidőben valósággal lehengerelte a 
bolgárokat. Mind a három gólt Csalán, a Róna
iul kitűnő csatára lőtte. Iváncsics Mihály 
mintaszerűen vezette a mérkőzést.

Bécs. Vienna—WSC 3:1 (0:0). Osztrák Kupa 
elődöntő. 25.000 néző.

L'elvederel Apollo:
— Mi kelten győztünk: én a szép

ségemmel, „Dante" oz otecó Wollacc- 

száll 

verte 150 méterrel harmadik, Gégény 80 méter
rel negyedik. Részidők: 3000 ni: 9 p. 54 mp. 
5000 m: 16 p. 39 mp. — 10.000 ni: 34 p. 05 mp.

Újonc-számok:
100 ni. síkfutás: 1. Hcnnanii (FTC) 11.7 mp.

2. Ferdinánd (MAFC) 11.9 mp. 3. Koppány 
(MTK) 12.1 mp.

400 m. síkfutás: 1. Walter (EKAt) 58.2 mp.
2. Pokomy (FTC) 58.8 mp. 3. Koppány (MTK) 
62 mp.

1000 m. síkfutás: 1. Kiss (MAFC) 2 p 55 mp. 
2 Ács (FTC) 3 p 01 mp. 3. Adóm (FTC) 3 p. 
01 mp.

3000 in. síkfutás: 1 Szabados (EKAC) 18 p.
13.4 mp. 2.'Czmár (MAFC) 10 p. 20 4 mp. 3. 
Szóbél (Egvl kiv.) 10 p. 21.8 mp

Magasugrás: 1. Czeiner (EKAC) 155 c.m. 2. 
Spiegier (VÁC) cm. 3 HofTmann (EKAC) 150 
cm.

Távolugrás: 1. Koppány (MTK) 573 cm. 2. 
Hcnnann (FTC) 570 cm. 3. Czeiner (EKAC) 
568 cm.

Sulydobás: 1. Tocsik (EKAC) 1053 cm. 2. 
Török (MTK) 1029 cm 3 Tóth 'FTC) 1008 cm.

Hiszi nevetés: 1. Hidv (EKAC) 3137 cm. 2.
Tóth (FTC) 3098 cm. 3 Tocsik (EKACi 2980 cm.

Gerelyvclés: 1. Tóth (FTC) 4213 cm. 2. Zilahy 
(MAFC) 4036 cm. 3. Ajfav (BBTE) 3728 cm.

Svéd staféta: 1 MAFC 2 p. 19.8 mp. 2. FTC 
2 p. 20 mp. 3 EKAC 2 p. 22 mp.

WAC- Rapid 4:4. A kétszer 15 perccel meg
hosszabbított mérkőzés sem hozott döntést és 
igy a mérkőzést meg kell ismételni.

Pécs Baranya rákos
palotai veresége meg

növelte az Attila bajnoki 
esélyeit

Ar. elmúlt vasárnap egyik meglepetése, hogy 
Pécs Baranya csapata vereséget szenvedett Rá
kospalotán és igy az Attila bajnoki esélyei 
jelentékenyen növekedtek. Az eredmények » 
következők:

Rákospalota—Pécs Baranya 41 (1:1).
Zala-Kanizsa—Erzsébetváros 2:0 (0:0*.
Attila—Soroksár 6:1 (2:0).
Turul—Bak TK 2:2 (1:0).
Józsefváros—Vác FC 3:0 (1.0).

Megindultak a birkózó csapat
bajnokság küzdelmei

A dortmundi Etirópabajnokságok után bir- 
kózókőzönségilnk figyelme a csapatbajnokságok 
felé fordult. Vasárnap a Nemzeti Tornacsarnok 
tornatermében kora reggeli óráktól az esti órá
kig szünet nélkül folytak a versenyek, amelyre 
az FTC kivételével valamennyi számottevő egye
sületünk elindult.

A mérkőzéseket az első napon két fordulós 
rendszerrel hetes súlycsoport-beosztásban két 
szőnyegen parnlcll bonyolították te anélkül, hogy 
nagyobb meglepetést hozott volna. A favoritok, 
mint az UTE, MÁV Gépgyár, MAC, MTE két-

A Bajvívó:

— Hurrá!
Al Ólat Ha/lOíb gyöiult!
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BBSzereztielófl: minden na
gyobb bel- és külföldi városban a lö. KdpviseieteMnei,

«... U. aSUS, >W4AJk-
kél győzelmet arattak, mig nz MTK-nak é.s a 
Testvériségnek csak cgy-cgy győzelem jutott.

Készlete*  eredmény:
/. forduló: MTE győz MTK ellen, Testvériség 

győz. BESZKÁB ellen, t’*I'E  győz Törekvés elein, 
MAC győz Postás ellen. MÁV győz B. Vasutas 
ellen.

//. forduló: MTK győz Testvériség ellen, MTE 
győz BESZKAR ellen, UTE győz Törekvés ellen, 
UTE győz IJ. Vasutas ellen. A B. Vasutas há
rom súlycsoportban nőm indilotl versenyzőt. 
MÁV Gépgyár győz Postás ellen.

Vasárnapi sporthírek
X Tarla ujnhb rekordja. Brüsszelből jelentik: 

Taris a franciák legújabban feltűnt uszó- 
csillaga vasárnap Brüsszelben a 100 méteres 
gyorsuszásban 1 perc 02.4 másodperccel beállí
totta rekordját, amelyet pár hónappal ezelőtt 
német túráján állított fel.

X 6600 néző egy gyephokklmeecaen. Berlin
ből jelentik. Hollandia és Németország váloga
tott csapatainak vasárnapi mérkőzése nem ho
zott eredményt. A 6000 néző előtt lefolyt mér
kőzésen a németek minden helyzetet tulkom- 
bináttak é.s a hollandusok sokkal jobbak vol
tak, de a O:O-ás eredményen változtatni nem 
tudlak.

X Marié Braun, a kitűnő holland olimpiai 
uszóhölgy — amint Brüsszelből jelentik — va
sárnap h 100 méteres háluszjisban 1 perc 21.2 
mp-el uj rekordot állított fel. Mögötte Kings 
(Anglia) 1 perc 2.1 mp alatt úszott a célba. — 
Braun kisasszony 100 méteres gyorsuszásban is 
Indult, amelyben 1 perc 13.6 mp-es szenzációs 
időt úszott.

X A Magyar Kerékpáros Szövetség szezon
nyitó országúti kerékpáros versenyének döntő- 
futamára vasárnap délelőtt került sor a gödöllői 
országúton. Az 50 kilométeres táv lekerekezé- 
sére a mull vasárnapi előfutamok harmincöt 
helyezettje szállott gépre. Győzött a favorit ifj. 
Lovasa Károly (MTK). aki 1 óra 33 perc 30 mp 
nlatl tette uieg a távot. Második Vida László 
(BSE) 1 óra 34 perc 11 mp. Harmadik Győrffy 
Imre (FTC) rajta Mögötte kilenc versenyző 
csaknem egyvonalban kerekezett a célba.

X A profcMzIonlsta teniszezők legyőzték az 
•malőröket. Az amatőr—professzionista tenisz
meccs második napja nz. egész vonalon a pro
fesszionisták könnyű győzelmével végződött, 
ami a közelgő magyar- norvég mérkőzés szem
pontjából cseppet sem biztató jelenség. Szingli- 
ben Schmldt Ferenc győz Pétery ellen 6:0, 6:3; 
Schmldt Olló győz Takács ellen 6:3, 6:1, Pá
rosban Schmldt-fivérek győznek Pétery—Kehr- 
ling ellen 6:2, 6:3, 7:5.

X Idrányi győzött a miskolci országos kard
versenyen. Miskolcról jelentik: Vasárnap bo
nyolítottak le Miskolcon a MÁK országos kard
versenyét, amelynek küzdelmei során 47 vidéki 
vívó állt a plansra A kitünően sikerült miiing 
helyezési sorrendje: Győztes: Idrányi (Debre
cen) 7 győzelemmel 2. Meak (Debrecen) 7. 3 
Szentkirályi (Debrecen) 5. 4. Háry (Eger) 5. 
5 Kepp (Békéscsaba) 4 6. Ungár (Debrecen) 3. 
7. Csiszár (Miskolc) 3 8 Takács (Eger) 1. 9. 
Soós (Szolnok) I győzelemmel.

Pcllr nyerte a tornáazbnjnokságot. Vasár
nap fejezték be a szombaton megkezdett egyéni 
tornászbajnokságokat, amelyben a győzeljnct 
Pcllc István, n BTC fiatal tornásza szerezte meg 
295 50 ponttal. Mögötte klubtársa Péter helyez- 
kedcll el 281.25 ponttal, harmadik SkuMnyi 
(III. kér. rVE) 245 00 pon'tal. — A kezdők ver
senyében korláton Simonyi (Far Vasutas), nyuj- 
tón Farkas (VÁC), a haladók versenyében lovon 
Spigler (VÁC), nyújtón Antal (BTC) győzött.

X Llmpsnn 100 yardon világrekordot futott. 
New lóikból jelentik: Linipson (Georgia) Ohio 
állam fővárosában Co|umbus-ban 100 yardon 
9.5 mp.-el beállította a világrekordot, t’gyan- 
rren versenyen Locke 220 yardon 20 6 mp.-el 
állította |>r a világrekordot.

Az autótechnika csodája ’
Tekintse mea a budapesti

□yartást.

Modern 4 szobás 
hallos uIlla lakások 
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Izgalmas film a Tátra „csodaautó 
bravúros útjáról

Nagv külföldi sikere után vasárnap mutat
ták be Budapesten a Mres Táhc-tercpautó Ili
met. A Tátra autom<%iobilok magyarországi 
gyárának vezérképviselete: az Unitas Autóke
reskedelmi Rt. igargnt/Jfta hozta Pestre a 
Tíí/ro-terepaulóról készüli érdekes filmet, ame
ly/*!  fllmmatiné keretében meghívott, előkelő 
vendégek jelenlétében mulattak be vasárnap 
délelőtt. A nagyszámú, díszes közönség sorai
ban ott láttuk dr. Vermes Gyulát, a Magyar 
Touring Club elnökét, Pisztelka 
magynr kir. 
tikarát, a I 
tőségét, i'.... 
nyl Gusztáv

vhi'/ké'., ezredest, a
. honvéd gépkocsiosztály egész tisz- 

„ MAC motorsport osztályának veze- 
élén Máry Dezső alezredessel és Ivó- 

„u, ....„zt.'.v századossal és a magyar autó
szakma számos tekintélyes tagját.

A film egy hatkerckü lengőtengelyes, lég
hűtéses, négyhengeres, speciális, minden utón 
bravúrosan haladó terepautó izgalmasan érdé-

)( Az automobil-világstatisztika legkisebb 
adatni szerint földünkön nz autóállomány 1928 
végéig 8.6 százalékkal gyarapodott . Az egész vi
lágon 1929 január 1-én 3/,992.952 darab auto
mobil volt forgalomban

)( A belügyminisztérium elhatározta, hogy a 
magyar csendőrség számára motorkerékpáro
kat szerez be. Értesülésünk szerint egyelőre 
30.000 pengői kivannak motorkerékpárok vá
sárlására fordítani.

ÍQSl

MA Magyar Autóbusz és Teherautó Szövetség 
óprilis tő, 19 éj 20-án gazdag programú nagv- 
gyűlést tartott. Az egész or ág autóbuszüzeméi
nek vállalkozói felkeresték a magyar fővárost, 
hogv ré’ztvcgycnek a háromnapm szövetségi 
k<irgyíilisen. A nagygyűlésen gazdag isme.el- 

rlönd"!S°l' élénkítették a programot 
án az összegyűllek megtekinl-dték a Magyar

kés útját” mulatja be. A különleges épilésü, 
Tátra-terepautó, -- mint a filmen ~
leküzdötte a legnehezebb utakat, álrobogotl 
hegyen-völgyön, árkokon, uttalan utakon, er
dőn. bozótokon, vízmosáson, mint egy csoda
tank. amely nem ismer akadályt. A terepautó 
hat utassal járt a filmvevőgép előtt és hat ke
rekén egyszerű pneumatikokkal futva szinte 
nagyobb eredményt produkált, mint a hernyó- 
láncokkal kúszó gépek.

Az értékes, szép film sok tapsot vallott Ki 
a nagyszámú nézőközönség soraiból. A Tátra- 
lerepauló kis expedíciója általános sikert ara
tott, úgyhogy az Unitas részvénytársaságnak 
előadásait nyilván meg kell ismételnie. A 
mindvégig érdekes filmet Fcllner Simon érde
kes magyarázó előadással kísérte. A filmmatiné 
befejezése után dr. Bodor Guidónak az Uni
tas rt. vezérigazgatójának számosán gratulál- 

(K. S.)

Állami l'as-, Acél- és Gépgyár autógyártását, 
valamint a Ganz és Társa Danubtus-gyár ka- 
rosszériagyárló üzemét. A nagygyűlés második 
napján az autóbusrlulajdonusok a Magyar 
Ruggyantaárngyár telepét látogatták meg. 
l'gv.mesak látogatási lellek a Nay és Róna ka- 
rosszéria-g'árban is. A közgyűlés résztvevői ez
után tisztelegtek a keresk-'leírni é a belügy

miniszter előtt. Április 20-án Gvőrbe utazlak, 
ahol megtekintették a Magyar Vágón- és Gép
gyár telepeit.

)( Az Automobil- és Motorsport című újság 
szerkesztősége, mint minden évben, motorkerék 
párok számára országos nyílt megbízhatósági 
versenyt rendez, Budapest—Kaposvár—Pécs és 
Budapest között. A többnapos motorkerékpár
versenyen részlvesz a magyar motoros gárda 
valamennyi számottevő tagja.

)( Baucr Józsefet, az Arid motorkerékpárok 
budapesti vczérképvisclöjéi tudvalevőén eltil
tották a versenyzéstől A KMAC a minap a ti
lalmat kegyelemmel feloldotta, Bauer József an
gol gépein ezentúl tehát újból látható lesz a 
magyar motorkerékpár-versenyeken.

>

)( A budapesti nemzetközi vásár alkalmá
val a magyar fővárosba nagyon sok olasz 
érdeklődő érkezik. Éppen ezért a Milánói 
Automobil Club, valamint a Milánóban élő 
magyarbarát-olaszok-társasága közös autó- 
turautat rendeznek Milánó és Budapest kö
zött. A magyar automobilista érdekeltségek 
megfelelő előkészületeket tettek már az 
olasz automobilisták fogadtatására.

LÓSPORT
Ne mulass nyerte 

a Káposztásmegyerí-dijat
Télies időjárás zavarta meg az áprilisi mi- 

ting nyolcadik napjának eseményeit A sport 
és a látogatottság ennek dacára kitűnőnek 
mondható. A nap főversenve a Káposztás
megyeri dij öt telivért állított startjához, ame
lyek közül Bandi II. volt a határozott kedvenc. 
Áz 1300 méteres futást azonban starttól a célig 
igen szép stílusban Ne mulass nyerte meg 
Bandi II. és Babló ellen, mig a vert mezőnyt 
Cortina és Ki tudja? egészítette ki. Az egyes 
versenyek részletes eredménye a következő :

I. FUTAM. 1 Nagvnr (Balog, 4). 2. Marga
réta (Csuta, 10). 3 Hunnia (Cseszkovics, 2%). 
2*4  hossz, nyakhossz. Futottak még: Campana, 
Dnruhát, Fasista. Tót.: 10:38, helyre: 25, 37
II. FUTAM. 1. Somogy (Hűimé, 2*/t).  2. Szamo
vár (Balog, 8 : 10 reá), 3. Alamuszi (Blaskovics, 
6). Futottak még: Dália, Komintcrn. 1 hossz, 
1 hossz. Tót.: 10:37, bel vee : 44, 12. —
III. FU.TAM. 1. Ne mulass (Lynch, 3). 2. Bandi 
II. (Gutái, 8:10 reá). 3. Rabló (Balog. 6). Fu
tottak még: Cortina, Ki tudja? 3 hossz, 2 
hossz. Tót.: 10:46, helyre: 14, 12. —
IV. FUTAM. 1. Buzogány (Gulyás, pari). 2. Fürt 
(Péter, 1*4).  3. Hogy volt (Balog, 2*/»).  Futott 
még: Rcctor Nyakhossz, 5 hossz. Töt.: 10«-18.
V. FUTAM. 1. Kolozsvár (Lynch, 2). 2. Jégvihar 
(Schcibal, 7 : 10 reá). 3. Patrona. 3 hossz, 3 
hossz. Tót.: 10:29. — VI. FUTAM. 1. holtver
senyben Madár (Bözödi, 6) és Vlclné (Gál, 25)
3. Anna (Gutái, 2*/j).  Futottak még : Sauvigaon, 
Posqysc, Crisis, Aranyvirág, Trikollore, Örvös
galamb. Holtv., ötnegyed hossz. Tol. : Madárra 
10:67, Vicinére 183, helyre: 30, 49, 20.

Bécsi versenyek
Sáfár nyerte meg tegnnp a Marcfyfeldl dijat 

az osztrákok Miilcniuml díj jelöltje Elsberg 
ellenében. Az egyes versenyek helyezettjei a 
következők : I. FUTAM. 1. Wahrhaft, 2. Discus. 
— II. FUTAM. I. Gloriosus, 2. Bobinson. —i
III. FUTAM. l.Caramia, 2 Hippos, 3. Liluschka.
IV. FUTAM. 1. Sáfár, 2. Eisberg, 3. Traumcr.
V. FUTAM. 1. Novlllero, 2. Pastranna. —•<
VI. FUTAM. I. Hcrthy, 2. Elise, 3. Hunyad.

Corvus, a báró Rolhschild-istálló három
évese, amely a magyar és az osztrák Derby 
egyik legjogosultabb jelöltje, bélbajban 
megbetegedett és jelenleg állatorvosi keze
lés alatt van.

Budapesti ügetőversenyek
I. FUTAM. 1. Bűzz Brocke (8) Marséba)!.

2. Sámson (12) Novák. 3. Achmed p.) Maszár J. 
Indullak még • Avanli D., Da capo. Tót. : 
10:188, 22, 27; olasz: 30. — II. FUTAM, t. 
Fenolon (2) Maszár J. 2. Királyleány (8) Ko
vács II. 3. Conrad (3) Maszár F. Indulak mégf 
Lcona, Malvinn. Boston, Amnzon, Jancsika, 
Keringő, Boriska. Tót. : 10 : 33, 15 . 20 ; olasz : 
83. — III, FUTAM. 1. Rlvl (3 r.) Maszár F 2. 
F.mden (3) Feiser. Indult még : Naplopó. Tót. : 
10:12: olasz: 28 — IV. FUTAM. 1. Cbarlotte
(2) Maszár F. 2. Gontcsso Cancornla (0) Maszár
J. 3. Jazmina (1*4  r.) Feiser. Indultak még: 
Er»v». Vanda II. Bessie Watls, Juhar, Dolly. 
Tol.: 10:65, ........................
Vó FUTAM. 1 
Franciska (p.) 
Indullak még : 
II ; olasz : 30. ...________  .. ________
Maszár F. 2. Coco (1 ’/« r.) Maszár J. 3. Nisyros
(3) Zwillinger. Indultak még: Naprcd. Dante,
Koma, Gallért. Kanada, Senator M., Mákvirág. 
Tót.: 10:97, 20, 16, 23: olasz: 62. -r-
VII. FUTAM. 1. Obsitos—öcskös (3 r.) Pekáry. 
2. Guszti—Úri hnka (3) HofTmann. 3. Clayton— 
Iva (4) Gersli. Indult még : Benedict Junior— 
Olíva. Tót. : 10 . 13 ;olasz : 19.

16, 18, 13; olasz: 91. —
Mályvdcska (1 */<)  Fityó. 2. Miss 
Maszár J. 3. Pogány (5) Bcnkő. 
Bráma, Heller. Tol. : 10 : 23, 11. 
— VI. FUTAM. 1. Rosallna (6)
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