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agyonlőtte testuérbátyiát uadászat közben 
Fáth Sándor földbirtokos

Vasárnap Miaum a pilisallal uadászterlileten fácánlesen érte a 
halálos iSuás Fáth Győzöl - A sörétes töltés a torsába turéttnlt 

ás szétroncsolta a gégéiét
Fáth Sándor haldokló fivére mellett ájultat! összeesett

Végzetes vadászszerencsétlenség történt 
vasárnap délelőtt a pilisi hegyekben, ahol 
egy pilisi földbirtokos vadászat közben vé
letlenül rálőtt a tulajdon testvcrbátyjára és 
halálra sebezte.

Vasárnap a hajnali órákban Pilisvörös 
várról nagyobb vadásztársaság indult el a 
pilisi hegyek alján elterülő bérelt vadászte
rületen rendezett fácánvadászatra. A pilis
aljai vadászterületen hajnaltól kezdve dö
rögtek a puskák és az első kör a kora dél 
előtti órákban fejeződött be szép ered
ménnyel. A vadásztársaság tagjai ekkor két 
csoportra oszolva indultak el, hogy átcser 
késszék a vadászterületet.

Ax egyik csoportot fáthi Fáth Győző 
pllfsl földbirtokos vezette, a másikat 
pedig a testvéröccse, fáthi Fáth Sán

dor földbirtokos.
Fáth Győző két vadásztársával, Wimmer 
Páliad és Tasnády Jánossal a vadászterület 
északi része felé igyekezett fácánlesre, a 
társaság többi tagja pedig ezzel ellenkező 
irányban haladtak, hogy onnan visszafor
dulva, mind a két csoport a vadászterület 
közepetáján újra összetalálkozzék.

Fáth Győző, Wimmer Pál és Tasnády Já
nos, mikor a számukra kijelölt helyre ér
keztek, jó félórát töltöttek egy helyen fá
cánlesen. Néhány madár került puskacsőre 
és mielőtt vissza fordultak volna,

Fáth Győző leheveredett egy kis füves 
térségen, hogy kipihenje a vadászás és 

a gyaloglás fáradalmait,
Wimmer Pál és Tasnády János pedig tovább 
indultak, hogy valamivel távolabb isméi 
szerencsét próbáljanak.

Ezalatt a vadászterület túlsó oldaláról is 
lassacskán mindig jobban közeledett a má
sik vadászcsoport, amelyet Fáth Sándor ve
zetett. A csoport élén járó Fáth Sándor kö
zelítette meg először azt a helyet, ahol a 
bátyja a bokor mögötti kis tisztáson pihent. 
Már csak kis távolságra volt a pihenőhely
től, mikor a véletlen szerencsétlenség bekö
vetkezett. A bokor alján pihenő Fáth Győző 
zöld vadászkalapja kilátszott a bokorból és

Fáth Sándor, aki még meglehetős távol
ságra állt, azt hitte, hogy egy fácán mo

zog a bokorban 
lekapta a válláról a fegyvert, célzott és lölt.

Alig dördült el a puska, a bokor Irányá
ból éles jajkiáltás hallatszott.

Fáth Sándor a megdöbbenéstől és ijedtség
től földbegyökerezett lábbal állt meg. mert 
a segitségkiáltósban a távolság dacára is 
megismerte bátyja hangját. Eldobta fegy
verét és futólépésben szaladt n bokor felé. 
Ugyanakkor Wimmer Pál és Tasnády János, 
akik a bokortól csak néhány lépésnyire vol
tak, rémülten látták, hogy a fűben pihenő

Fáth Győző a torkához kap és a követ
kező percben hangom kiállással elterül a 

tisztás pázsitján, 
mire ők is megfordultak és gyorsan szaladni 
kezdtek feléje. Wimmer Pál és Tasnády Já
nos érkeztek először a bokorhoz, ahol meg
döbbentő látvány fogadta őket:

Fáth Győző arcrabontlva feküdt a fü 
vön. torkából vastag sugárból palnkrntt 
a vér, amely vörösre festette körülötte a 

pázsitot.
A rémület hatása alatt egy pillanatig lehetet 

lenül álltak mellette. Ezalatt már odaért 
Fáth Sándor is. Most már nyilvánvaló volt, 
hogy mi történt: Fáth Sándornak a bokor 
irányában leadott lövése a tulajdon testvér
bátyját találta. Leirhatatlanul izgalmas pil
lanatok következtek most. Fáth Sándor az 
eszméletlen állapotban fekvő, vérző bátyja 
láttára eszméletlenül vágódott el.

Wimmer Pál és Tasnády János, az idő
közben odaérkezett többi vadászokkal 
együtt egyszerre siettek a két testvér segít
ségére. Az idősebb Fáthot néhány pillanat 
múlva eszméletre is térítették. A földbirto
kos, mikor magához tért,

a kezeit tördelve, kétségbeesetten vá
dolta önmagát a szerencsétlenség miatt, 

úgyhogy alig tudták jóakarata szavakkal le
csillapítani.

A szerencsétlenül járt földbirtokost ezalatt 
.a vadásztársaság egyik orvostagja első se
gítségben részesítette és ideiglenes kötéssel

Felfüggesztik a Társadalombiztosító 
Intézet öregségi és rokkantsági 

ágazatának működését?
Csak törvényhozási utón lehet megoldani az O. T. I. válságát — Hirek 

Huszár Károly iemo idásáról — Végleg elejtették a diJemeJés tervét

Vasárnap folytatták az ankétezést a Társadalombiztosító 
válságának megoldásáról

Vasárnap délelőtt Vass József népjóléti 
miniszter elnöklésével folytatták az Orszá
gos Társadalombiztosító Intézet válságának 
megoldását célzó tárgyalásokat. A vasár
napi tanácskozáson, amely délelőtt pontban 
10 órakor kezdődött, kizárólag miniszteriá
lis referensek, valamint az OTI elnökségé
nek a tagjai vettek részt. Dréhf Imre állam
titkár, I'app Géza adminisztratív államtit
kár, Kinsker Albert miniszteri tanácsos. 
Huszár Károly, az OTI elnöke, Balogh An
dor, az OTI vezérigazgatója, Szalay. az OTI 
igazgatója és Alapy Viktor, a munkaadók 
központjának a vezetője, valamint Barla- 
Szabó József, az OTI igazgató főorvosa je
lentek meg a miniszteriális értekezleten.

Az értekezlet vasárnap a késő délutáni 
órákban ért véget azzal, hogy a megbeszé
lést hétfőn délelőtt folytatják, sőt előrelát 
hatóan több napon át fognak tanácskozni, 
mig minden problémát megoldanak.

A Társadalombiztosító Intézeti járulékok 
felemelésének tervéről a vasárnapi ta
nácskozáson már egyáltalán nem esett 
szó, mert ezt a tervet Vass József nép 
jóléti miniszter állásfoglalása után vég

leg elejtették.

Ezekután azt a kérdést kell tisztázni, 
hogy az OTI honnan teremti elő a közel 15 
millió pengőt kitevő deficit fedezéséhez 
‘ziikségs összegei. Az értekezleten a 
Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint — fölmerültek különböző takarékos
sági szempontok, amelyeknek érvényesítése 

látta el a torkán tátongó mély sebet. Néhá- 
nyan ezalatt a vadászterület szélén várakozó 
kocsikhoz siettek, kocsit hozlak, feltették 
rá Fáth Győzőt és elindullak vele. Pilisvö- 
rösvár felé, hogy ott megfelelő orvosi segít
séget szerezzenek a számára.

A kocsi a rázós-döcögős utón csak lé
pésben hajadhalolt. mert attól tartottak, 
hogy minden rázkódtatás csak elömozdit- 
haja a vérzést és a földbirtokos elvérzik. 
Meglehetős utat telt már meg a kocsi, ame
lyet lassan, lépésben követtek a szomorú 
végű vadászat résztvevői, mikor bekövetke
zett a katasztrófa:

Fáth Győző minden elővigyázat és gon
dokság ellenére, útközben a kocsin ki

szenvedett.
Pilisvörösváron az orvos megvizsgálta a 

holttestet. Megállapította. hogy
a töltény Fáth Győző torkát érte, szét

mellett a deficit további emelkedését ntegJ 
lehetne akadályozni. Ezek között azonban I 
nem szerepel a táppénz leszállításának a » 
terve. Vass József népjóléti miniszter eré
lyesen állási foglal a biztosítottak járandó
ságainak mindennemű korlátozása ellen.

Érdekeltségi körökben felvetették azt a 
kérdést, hogy

nem kellenc-e az OTI élére a válság 
tartamára kormánybiztost kinevezni?

Teljesen beavatott helyen ugy informálták a 
Hétfői Napló munkatársát, hogy egyelőre 
szó som lehet kormánybiztos kiküldéséről, 
bár kormánykörökben is szükségesnek tart
ják a felelősség kérdésének n fölvetését. A 
felelősség kérdésének a fölvetése kétirányú.

Felelősséggel tartozik az OTI vezető
sége a horribilis deficitért,

de le kell vonnia a konzekvenciákat annak 
is, aki a járulékok fölemelésének a tervéi 
fölvetette. A járulékok fölemelésének a 
gondolata egységes frontba sorakoztatta az 
összes érdi keli .rgeket, söl még a képviselő
házi pártok vezetői is párt különbség nélkül 
élesen szembehelyezkedtek minden ilyen
fajta tervnek a megvalósítása ellen. Néhány 
nap óta fokozódó izgalomban él az egész 
iparos- és kcreskedőtársndalom, amelynek 
hosszú idő után ez az első nyert csatája a 
kormányzattal szemben.

•\ Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint, n vasárnapi tanácskozás során

fölmerül az terv is, hogy az öregségi és

roncsolta a gégéjét és elvérzés okozta a 
halálát.

A környékein órák alatt hire terjedt a tra
gikus vadászszerencsétlenségnek, amelynek 
hírét a vadászat résztvevői szétvitték és a 
29 éves Fáth Győző tragédiája mindenütt 
nagy megdöbbenést és mély részvétet kel
tett. A halálos szerencsétlenségről jelentést 
tettek a csendőrségnek is, amely, kölelesség- 
sz.eriien megindította a vizsgálatot. Fáth 
Sándort, akit a tragédia elképzelhetően meg
viselt és lesújtott,

magábnroskadva, összetörtén kísérték 
haza és barátai közül néhányan állan
dóan mellette tartózkodnak, mert attól 
félnek, hogy a szerencsétlenség fölötti 

fájdalmában kárt tesz magában.
Fáth Győző pedig, aki hajnalban jókedvűen 
indult el a vadászatra, kiterítve, holtan fek
szik a halottasházban.

rokkantsági biztosítási ágazatot novel
lád*  intézkedés utján föl kellene füg
geszteni, az e elmen befolyt járulékokat 
a (leürít fedezésére kellene fölhasználni, 

azzal a kötelezettséggel, hogyha az öregségi 
cs rokkantsági biztosítási ágazat ismét mű
ködésbe lép, a most felhasznált összeget 
meg kell téríteni. Ez a terv egyelőre nem ta
lálkozik illetékes körökben tetszéssel, mert 
ha erre a radikális útra lépne a kormány, 
ezzel beismerné a Vass Ler II. bukását. 
Annyi bizonyos, hogy a népjóléti miniszté
rium illetékes tényezőire kellemetlen fel
adat vár, amikor dönteniük kell afelől, 
hogy milyen módon és milyen eszközökkel 
oldják meg az OTI válságát.

Illetékes helyen.
ahol a Hétfői Napló munkatársa a vasár
napi ankét eredménye iránt érdeklődött, azt 
a kijelentést tették, hogy

n járulékok fölemelésének a terve vég
leg elejtett ne k tekinthető,

a válság megoldását célzó tárgyalások azon
ban még nem fejeződlek be. Vass József 
népjóléti miniszter fáradhatatlan erétlyel 
dolgozik a probléma megoldásának az elő
készítésén és naponként folytatja tanácskor 
zásait mindaddig, amig a népjóléti minisz
térium az OTI vezetőségével karöltve, elfo
gadható előterjesztést nem készít Ha a mi
niszteriális ankét tisztázza a vitás kérdése
ket, Vass József népjóléti miniszter össze
hívja az érdekképviseletek ankétjét, ami rí 
szintén meg ezen a héten sor kerül.
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Vasárnap Budapestre érkezett 
Acerbo báró olasz miniszter

Fényesünnepségekaz olaszvendégek tiszteletét e
Százakra menő tömeg, virágos, fcltobogő- 

Holt pályaudvar várta vasárnap már a kora 
reggeli órákban Magyarország illusztris ven
dégét, Acerbo Giacomo báró, olasz föld- 
mivelésügyi és erdészeti minisztert, aki a 
budapesti mezőgazdasági kiállításra kikül
dött olasz delegáció élén érkezett meg Buda
pestre. Pontban 10 óra 5 perckor futott be 
a trieszti gyors, amelynek egyik elsöosztályu 
fülkéjéből

frissen, fürgén szállott le egy közép 
kom, magas, barnaarcu férfi: Acerbo 

Giacomo báró,
íeleségc és Arlotta budapesti olasz követ tár
saságában, aki Kelenföldig a miniszter elé 
ptazott. A vendégekre várakozó olasz koló
nia, és a budapesti olasz fascio tagjai han
gos Euviva kiáltással köszöntötték a minisz
tert, akit elsőnek Mayer János földmivelés
ügyi miniszter üdvözöli, majd a miniszter
elnök képviseletében megjelent bárcziházi 
'Bárczy István államtitkár és Haasz Aladár 
miniszteri tanácsos a TESz nevében mon
dottak üdvözlő beszédet.

A pályaudvarról a Dunapalotába hajtatott 
'Acerbo báró, ahol délben féltizenkettökor

fogadta ■ társaságában lévő olasz dele
gátusokkal együtt a budapesti és kül

földi sajtó képviselőit,

köztük a Hétfői Napló munkatársát.
Közvetlen, fesztelen hangon indul meg a 

beszélgetés Acerbo báróval, aki minden kér
désünkre kimerítően válaszol. Mindenek
előtt azt mondja el, hogy milyen örömmel 
fogadta el a magyar kormány meghívását s 
milyen szívesen jött el Magyarországra. 
Minden érdekli itt, mert ismeri a magyar vi
szonyokat,

tudja, mekkora küzdelmet folytat es az 
ország, bogy talpraállhasson.

Ezután az olasz mezőgazdasági viszonyok
ról beszél:

— A fasizmus igen nagy lendületet adott 
az olasz mezőgazdaságnak. Olaszország 
agrérállam és igy ennek elképzelhetően nagy 
jelentősége és üdvös hatása van, ami a fasiz
mus hatalomrajutása óta meg is mutatkozik.

— Az olasz mezőgazdáknak legsürgősebb 
megoldást követelő problémája: a termés 
felfokozása és a termőtalajok megjnvitása. 
Hogy ez eddig milyen mértékben sikerült, 

azt legvilágosabban bizonyítják a számada
tok, amelyek elmondják, hogy

tavaly már 71 millió métermázsára si
került felfokozni Olaszország gabona

termését.

Maga Mussolini miniszterelnök is igen nagy 
súlyt helyez a mezőgazdaság intenzív foglal
koztatására és a terméseredmények feljaví
tására. Az ö eszméje volt az úgynevezett 
gabonavonatok indilása. amelyek nagyszerű 
és szemléltető propagandát csinálnak az 
egész országban az intenzív gabonatermelés
nek.

Acerbo miniszter ezután arról a nagy vál
ságról beszélt, amelynek következtében oly 
hirtelen zuhant a gabona ára a világpiacon. 
Kifejtette, hogy az ilyen válságok, amelyek 
egy-két év bőséges terméséből állnak elő, 
nem kerülhetők el. Ezenkívül azonban vi
lágválság is mutatkozik a gazdasági életben 
és ennek a következményei pénzügyi téren 
is érezhetők.

Az olasz gabonaimportról ezeket mondta 
a miniszter:

Az idén már csak öt-tiz mliiió méter
mázsa gabona Importjára szorulunk, 
nemrég pedig 25 millió mázsa volt az 

importálandó kvantum.
Ez a két szám élesen és félremagyarázhatal- 
lanül bizonyítja az olasz mezőgazdasági ter
melés intenzivitását.

A beszélgetés ezután más témára terelő
dik. Arról beszél a miniszter, hogy éppen 
most van tizenegyedik évfordulója annak, 
hogy a fasiszta párt megalakult Olaszország
ban és bevonult a parlamentbe.

Félegy óra tájban ért véget a sajtófogad
tatás. Acerbo a földmivelésügyi miniszté
riumba sietett, ahol Mayer János földmí- 
velésügyi miniszter, Prónay György állam
titkár társaságában fogadta Acerbo bárót és

körülbelül egy óra hosszat beszélgetett 
Mayerrel és Prónayvul.

Olaszország és Magyarország mezőgazdasági 
viszonyairól és az agrárkapcsolatok kimélyi- 
léséről beszélgetett el Acerbo báró magyar 
kollégáival.

Délben az olasz követségen dezsőné volt 
Acerbo miniszter tiszteletére, majd délután 
Mayer János földmivelésügyi miniszter vi
szonozta Acerbo látogatását. Az olasz követ

ségen kereste fel a minisztert, akivel ismét 
hosszabban elbeszélgetett. Látogatás után a 
miniszter és kísérete automobilon

aétakocsizáara Indult s megtekintette a 
▼áron nevezeteMégelt

öt órakor az olasz fasció akadémiautcai 
helyiségébe mentek. <phol bensőséges, meleg 
ünnepség volt a miniszter tiszteletére.

Este a m. kir Operaház az illusztris olasz 
vendég tiszteletére díszelőadást rendezett és 
a „Farsangi lakodalom' került színre. Az 
operai díszelőadás után Mayer János föld
mivelésügyi miniszternek a Mezőgazdasági 
Múzeumban

Arcebof tiszteletére rendezett estélyére 
hajtattak az olasz vendégek. A fényesen és 
délszaki növényekkel diszitelt mezőgazda
sági inuzeum káprázatos látványt nyújtott. 
Mayer János földmivelésügyi miniszter fo
gadta és üdvözölte néhány szóval az olasz 
vendégeket, a pompásan feldiszilett király

"’y ■“ porcellánpuder legjobb a világon. Egyetlen 
í Km fiúdé e/y ;> pórufi oka f nem tóm, el.

Sipőcz, Wolff és Kozma 
még e héten küldöttséget vezetnek Vass József 
népjóléti miniszter elé, akinél megsürgetik az állam 

fővárosi tartozásainak a megfizetését
A főváros súlyos háztartási gondokkal küzd. 

Lamotte Károly dr. pénzügyi tanácsnok teg
nap a főváros háztartásában bekövetkezett sú
lyos válságról részletesen nyilatkozott. Ebben 
a nyilatkozatban van egy aggasztó kijelentés 
is, amely szerint abban az esetben, ha három 
hónapon belül a főváros nem tudja fölvenni a 
2 és félmillió dolláros külföldi kölcsönt, akkor 
a folyamatban lévő beruházási munkálatok 
megakadnak. Szinte hihetetlenül hangzik ez a 
nyilatkozat, amely lényegében azt jelenti, hogy 

a főváros háztartása köz el jár a csődhöz.
Némi magyarázatul szolgálhat ennek a válság
nak a bekövetkezése tekintetében az a tény, 
hogy az állam 20 millió pengővel tartozik a 
fővárosnak. Ebben a 20 millió pengőben benn- 
foglaltatik az a 12 millió pengős tartozás, ami 
a fővárosnak bctegápolási dijak fejében jár az 
államtól, de benne van e-bben az összegben az 
Országos Társadalombiztosító Intézet adóssága 
is. Különböző állami, közegészségügyi intézmé
nyek, valamint az OTI is egyszerűen beutalja 
betegeit a fővárosi kórházakba azzal, hogy 
majd későbbi időpontban elbomolnak. Ezekre 
az elszámolásokra ugy a népjóléti miniszté
rium, mint az OTI előleget szokott adni, ezek 
is elmaradtak az idén.

A főváros háztartásában bekövetkezett vál

fi 8zempniakat
i fi.fizfirw hostziBM 
tünteti fai »«lyme«
matatja, mély. Űrt naatke 

varázsol a

Yesso-henna

teremben Az üdvözlések után a miniszter 
a kupolateremben lévő asztalnál elfoglalta 
helyét.

Az estélyen megjelent Scitovszky Béla és 
Búd János miniszterek, Arlotta budapesti 
olasz követ, Prónay György, Petri Pál. Do- 
rányi Kálmán, Vargha Imre államtitkárok, 
Wlassicy Gyula báró a felsőház elnöke, igen 
sok képviselő és a társadalmi élet számos 
notabilitása. Az estély éjféli egy órakor ért 
véget.

Acerbo báró szerdáig lesz Magyarország 
vendége s szerdán Bécsen keresztül utazik 
vissza Olaszországba.

ságot nem nézhetik tétlenül az autonomikus 
pártok vezetői. A Hétfői Napló munkatársa 
ebben az ügyben a közgyűlés többségi pártjá
nak a vezetőihez, dr Kozma Jenőhöz, a kor
mány városházi pártjának az elnökéhez for
dult felvilágosításért, aki a következőket mon
dotta:

— A helyzet valóban tarthatatlan. Éppen 
ezért

elhatároztuk, hogy kiildöttségileg keres
sük fel Vass József népjóléti minisztert 
még ezen a héten és megkérjük arra, hogy 
tegye meg sürgősen a szükséges lépéseket 
az államnak a fővárossal szemben lévő 

tartozásai megfizetésére.
Ugyancsak megsürgetjük az uj Rőkus-kórház 
ügyében is a döntést, tudvalevő ugyanis, hogy 
a tervpályázatok kiírása azért késik, mert még 
mindig nem kaptunk választ a népjóléti minisz
tertől arra a kérdésünkre, hogy az uj Rókus- 
kórház építéséhez az állam mekkora összeggel 
járul hozzá.

A Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint, a főváros képviseletében Sipőcz Jenő 
polgármester, továbbá Wolff Károly és Kozma 
Jenő pártvezérek fogják már a legközelebbi 
napokban fölkeresni Vass József népjóléti mi
nisztert.

Tavaszi toalett-gondjait mi vállaljuk!
Nézzen végig ezen a tiz modellruháni

Mind a híres Filíex Seviilá-bOl készült.
„Asszonyom, Ön 20 pengőért elegánsan öltözködhet**

20 pengőbe kerti! bármely toalett a hozzávaló retlküllel együtt!
Mérték szerint is elkészítjük a ruhákat ezen 10 modell bármelyike után, ha a Filtex-Sevilla I Filtex-Sevillát nálunk vegyen — ha az bármily célra ib szükséges — mert mi páratlan 

an\ agot nálunk meg', -z1 Munkadljért csak 5 pengőt számítunk és ehhez megkapja On a hozzá-1 nagy választékot nyújtunk. A Hltex-retíkül elengedhetetlen tartozéka minden Sevilla-ruhának- 
való retikult ia. A a tavasznak uj szint ad. A áPíP mert a legnemesebb anyagból készül,

a legtökéletesebb ruhaanyag. laJB olcsó, mert cm széles és ara csak P K 90

-gyártmányok egyedülállók, kiválóságukat százezrek dicsérik
Áruházunkban e hó 24-től 29-lg, naponta délelőtt >/a!2 óráig és délután >/t4-»/i5 óráig

tavaszi divatbemutató
Ftltc* mnnncqulnel a délutáni, estó'yl éa alkalmi töltettek csodás alkotásait mutatták be

Kedden 
egész nap 

nyitva!

Rákóczl>ut

Fdtex-Seviiia 
mintsgybjtemé- 

nyeinket vidékre 
díjmentesen 

küldjük
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Halts Jakab butoroyaros 
felesebbnek megrendítő tragédiája
Az Idős uriasszony a Kerepesi-utón a pőrőzrői elszabadult Kis 
kutyőia után szaladt es neklrohant egy autónak, mely halóira gazolta

ROMÁIN ROHAND
Jtönyve

Megrendítő és tragikus automobilgázolás 
történt vasárnap délelőtt a Kerepesi-uton. A 
Bp. -22—371. rendszámú autó, amelynek 
Flcischmann Henrik földbirtokos a tulajdo
nosa és amelyet Nagy Vilmos 28 éves sofőr 
vezetett, a Keleti pályaudvar felé robogott. 
Amikor az automobil a Kerepesi-ut 60. 
számú ház elé érkezett,

e<y elegánsan öltözött, idős uriasszony 
sietett le a gyalogjáróról,

hogy a pórázáról elszabadult kiskutyáját el
fogja. Az uriasszony, aki a Kerepesi-ut 60. 
szám alatt lakó Hajts Jakab butorgyárosnak 
a felesége, pár perccel előbb lépett ki a ház 
kapuján, mielőtt a katasztrófa bekövetke
zett. A pórázon vezetett kiskutya, mikor 
Hajts Jakabné a kapu elé vezette, a friss 
levegőn hirtelen ugrándozni kezdett, majd 
elrántotta a pórázt és az úttestre szaladt.

Hajts Jakabné ntána sietett a kutyának. 
Ugyanakkor robogott arra a Ferenc József- 
laktanya felől automobiljával Nagy Vilmos, 
aki látva a helyzetet, minden erejével féke
zett. Az úttest baloldalán azonban egy nagy 
teherautó állott, ugy hogy nem tudott eléggé 
kitérni és

elütötte nx nrlasszonyt, aki valósággal 
neklrohant az automobilnak.

Kommumstaellenes 
propagandára adja a pápa 
az idei Pét ériül érek felét

(A Hétfői Napló tudósító jótól.) A kommu
nista „Welt am Abend" mai számában szen
zációs híradást közöl. Eszerint a szombati 
nap folyamán érdekes gyűlés folyt le a ber
lini Uri-klub helyiségében. A gyűlésen a né
met nagyipar összes reprezentánsai megje 
lentek. hogy

megbeszéljék a megindítandó erőteljes 
szovjetellenes propaganda részleteit.

A gyűlés egyik szónoka Max Löivenstein 
volt, aki főleg arra mulatott rá, hogy

a szovjetetlencs propaganda kulcsa a 
katolikus körök kezében van.

Ugyanezt hangoztatta az ismert müncheni

A Nemzeti Demokrata Párt néhai vezéré
nek, Vázsonyi Vilmosnak 62-ik születési év
fordulója alkalmából emlékünnepélyt ren
dezett a székesfővárosi Vigadóban. Az ünne
pélyen mintegy ezer főnyi közönség vett 
részt, amelynek soraiban megjelentek özv. 
Vázsonyi Vilmosné és fia, Vázsonyi János 
ügyvéd, Vázsonyi Jenő, a MÁV. volt elnök
igazgatója is.

Az ünnepséget Szekeres Ferenc orgona
művész nyitánya vezette be, majd az Opera
ház énekkara adta elő a magyar Hiszek
egyet Roubál Vilmos karigazgató vezénylé
sével.

Ezután
Gál Jenő,

SZÁZAD 
lámpája:

„ Vázsonyi Vilmos felfelé és lefelé 
egyaránt mondta és cselekedte 

az igazságot"
Gál Jenő emlékbeszéde Vázsonyi Vilmosról 

Nagygyűlés a Vigadóban

TUNGSRAM 
CYÖNGYFENY

Az egész jelenet pillanatok alatt játszó
dott le és amire Nagy Vilmos már teljesen 
lefékezte autóját, Hajts Jakabné az úttesten 
vérbeborulva, eszméletlenül feküdt.

A Kerepesi-ut 60. számú házból, ahol 
Hajtsnak a bútorgyára is van, kétségbeeset
ten rohantak ki a család hozzátartozói és a 
bútorgyár alkalmazottai. Értesítették a men
tőket is, akik megállapították, hogy

Hajfa Jakabné koponyaalap! törést 
szenvedett és állapota életveszélyes.

Sürgősen beszállították a Poliklinikára, ahol 
sürgős műtéttel akarták megmenteni az 
életnek a szerencsétlenül járt gyárosnét. Pár 
pillanat alatt meg is történtek az előkészü
letek az operációhoz, Hajts Jakabnét a mű
tőasztalra fektették, de a következő pilla
natban, mielőtt még az operatív beavatko
zás megtörténhetett volna,

a szerencsétlen asszony kiszenvedetf.
A rendőrség a délelőtt folyamán megálla

pította, hogy a halálos szerencsétlenséget 
nem a sofőr gondatlansága idézte elő, aki 
minden erejével és idejekorán fékezett, ha
nem maga a szerencsétlenül járt uriasz- 
szony, aki kiskutyája után futott és nem 
figyelt a teljes sebességgel közeledő automo
bilra.

nagyiparos, báró Cramer-Klett is, akinek 
igen nagy befolyása van Rómában vatikáni 
körökben. Cramer-Klett báró azt hangoz
tatta, hogy

a német nagyiparnak legalább tíz millió 
márkás alapot kell összegyűjteni, 

hogy sikerrel vehessék fel a harcot a bolse 
vizmus ellen. Kilátásba helyezte, hogy az 
alaphoz a katolikus körök is hozzá fognak 
járulni. így például a pápa német expozi- 
turója utján Ígéretet tett, hogy

az 1030-as év Péterfllléreinek felét 
ugyancsak a kom munistaellenes propaganda 
szolgálatába állítja.

8 érdekes fényképpel

Fűzve 3.40, kötve 5.S0

Dante-kiadás

jelentett. A forradalom küszöbén férfiason 
üzente meg a fiatal királynak, hogy az alkot
mányos jogaiért küzdő magyar népért min
dent meg kell tenni, mert az állam ezzel a 
saját biztonságáról gondoskodik. Megjósolta, 
hogy

nagyobb kenyér és több jog nélkül a 
felfordulás jön, mert ahol ..vak lovak 
hurcolják az ország szekerét", ott csak 

a forradalom jöhet.
A királyt meghatotta ennek az államférfi
nak az őszintesége és mindig szeretettel em
lékezett meg Vázsonyiról. Vázsonyi amellett, 
hogy a nép felségjogát hirdette, törhetetlen 
hive volt a magyar szentkorona felséges ta
nának. A koronában a nemzeti főhatalom 
inkarnác.ioját látta, amely a főhatalmat a 
népben és az államfőben egyesíti. Nem jö
hetett semmi, ami ettől a meggyőződésétől 
eltéríthette volna, a magyar nemzeti gondo
latnak mindenkor hűséges katonája maradt. 
Miniszter korában kodifikálta a választójo
got és minden lehetőt megtett a népért, de 
az intrika első fuvallatára önérzetesen oda
dobta miniszteri tárcáját. A forradalmak 
után magára maradt. Elitélte az akkori 
áramlatot, mert szerinte a vallási kérdést 
nem lehet a politikai küzdelmek tengelyébe 
állítani.

„Az ő példáján kell tovább haladnunk — 
fejezte be szavait Gál Jenő — eggyé forr
nunk a nép szeretetében és jogainak kivívá
sában, küzdenünk és állnunk becsülettel a 
harcot, mert „vagy elpusztulunk mind egy 
szálig vagy ez a mi hitünk mind valóra 
válik".

Ezután Bajor Gizi, a Nemzeti Színház 
örökös tagja és művésznője lépett a pó

országgyűlési képviselő mondotta el nagy 
szabású ünnepi beszédét:

— Eljöttünk, — úgymond — hogy’ tanú
ságot tegyünk Vázsonyi Vilmos mellett, hogy 
lúrdessük eszméit, mert csak a demokrácia 
hozhatja meg a megváltást. Vázsonyi Vil
mos, aki mindig mindent a népért tett 
és soha semmit sem akart magának, 
mutatja nekünk az utat, az ő meg nem al
kuvó, törhetetlen, demokrata és izzó magyar 
lelke örök ideál számunkra.

Ezután Vázsonyi Vilmos gyermekkorának 
emlékeiről, az egyetemi évekről, ifjúsági ve- 
zérségének idejéről emlékezett meg, majd 
kiemelte az ifjú Vázsonyi jelentős szerepét 
a véderővita harcaiban, amikor Irányi Dá
niellel és Eötvös Károllyal egy arcvonalon 
küzdött. Ezeknek a nagy időknek egyetlen 
élő tanúja- Apponyi Albert gróf (Hosszan
tartó éljenzés!) a Vázsonyi-emlékkönyv be
vezető soraiban igy emlékezik meg Vázso
nyi Vilmosról:

..Nemctok becsületes ember, de ami annál 
több, becsületes politikus >s volt akt minden
nel szemben, felfelé és lefelé, egyaránt meg
mondta és cselekedte is az igazságot". Vá
zsonyi igazi folytatója Kossuth Lajos politi
kájának. a jobbágysorból felszabadult népi’l 
polgársorba szólítja és a küzdelemben leg
elői halad. Nemcsak a parlamentben szere

ppel, hanem a törvény előtt is, ahol sikeresen 
, védelmez meg egy egész férfit, azóta hősi ha
lált halt Désy Zoltánt, akiről Vázsonyi Vil
mos nagyszabású védelme eredményeként a 
független magyar bíróság állapítja meg egy 
miniszterelnökkel szemben, hogy puritán, 
fedhetetlen politikus volt. Memcntót inté
zünk a kormányzathoz, hogy emelje ki a né
pet mai helyzetéből, mert a gazdasági 
debaele után jöhet egy politikai debacle. 
amitől az Isten óvjon meg bennünket. Vá
zsonyi a forradalmi kilengésekhez sohasem 
adta oda magát, mindig intézményesen 
akart segíteni a népen, számára a mandá
tum nem uraságot, hanem kötelezettségeket

diumra, hogy elszavalja Vázsonyi Vilmos
nak, a költőnek három versét. A „Végren
deletem", a „Semmi" és a „Most menj búcsú 
nélkül" cimü versek nagy tetszésre ragad
tatták a hallgató közönséget, amely hossza
san megtapsolta az előadó művésznőt. Vé
gül az Operaház énekkara Roubal Vilmos 
karigazgató vezényletével elénekelte a Him
nuszt, mivel a kegyeletes emlékünnep véget 
ért.

Megszűnt ették 
az összes városi 
vámokat Olasz

országban
Róma, március 23.

Az olasz hivatalos lap mai száma a kor
mánynak március 20-án kelt rendeletét 
közli, amely április 1-től kezdve

megszünteti az összes városi vámokat 
egész Olaszországban.

Ezzel az olasz királyság egységes vámterü
letté lesz. A rendelkezés következtében egy 
4 középkorra emlékeztető hatvanéves visz- 
szásság szűnik mig. A rendelet megokoló sá- 

Iban Mussolini miniszterelnök kifejti, hogy a 
már idejét múlt városi vámhatárok meg
szüntetésével ezen a gazdasági téren is meg
erősödik a nemzeti egység elve.

CIPÓ VÁSÁR
március 24-töl kezdődőles, amíg a készlet tart
Női fehér la vAszonclpö pántos és regatta , , , , , 
Férfi fehér la vészonclpö egyes számok . , , , , 
Női fonott szandálcipő kis számokban............................
Női szandálcipő drapp, barna és kék ............................
Férfi barna félcipő valódi chromtalppal, egyes számok 
Női és férfi sárcipők..............................................................
Női la kézimunka-cipők, elsőrendű kivitelben

P 5.- 
P 14—
P 5.-
P 15.-
P 12.-
P 6.50

egyes párok P 16.-, P 12.—. P 10.-

Féríi-, gyermek-, továbbá szandál
cipők szenzációs olcsó árban.
Férfiöltöny munkadija, elsőrendű szabás, gondos kivitel

nettó............................................................................................. P 40.—

Férll tavaszi öltöny, tiszta gyapjú kamgarn-szövetből
méret után, gondos kivételben, elsőrendű szabás, KIV0Í6I6S Öl*  P lvv.”

Női végig bélelt tavaszi kabát, 1930. modell . . . . P 29.—

Kedvező fizetési feltételek! 
Készpénzfizetésnél további IO°/o árengedmény!

A Köztisztviselők
Fogyasztási Szövetkezete 

ruházati áruházai:
Budapest, V., Gróf Tisza István-u. 18. I., Attifa-u. 14. 

IX., Mester-u. 15.
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Meglepő fordulat az Autó 
behozatali Rt. ügyében

Budapesten és Fiúméban ma fejeződnek be a 
bizalmas egyességi tárgyalások, melyek alapján 

200.000 pengővel rendezik a 800.000 pengős 
fedezeti váltókat?

lampotgárokat szabad alkalmazni. A tulajdonos 
köteles gondoskodni arról, hogy az alkalma
zottak a vendégekkel szemben csendesen, ud
variasan, kihívó magatartás nélkül viselkedje
nek s hogy

■ vendégeket szerencsejátékokra ne csábít
sák, velük erkölcstelen üzelmeket ne foly

tassanak.
A női alkalmazottaknak a vendégekkel együtt 
ülni és azok mulatozásában résztvenni s őket 
költekezésre csábítani tilos.

A meg nem felelő alkalmazottak elbocsátá
sát

ALAPÍTÁSI JUBILEUMI

Az Autobehnzatali Rt. bűnügyében, mint 
ismeretes, három letartóztatás történt: a 
vállalat kél igazgatóját, Fábry Oszkárt és 
Fóthy Lászlót, valamint Fónagy Aladárt, a 
Ciarancia-bnnk volt vezérigazgatóját tartóz
tatták le. A három igazgató körülbelül kél 
hét óta a Markó-utcai fogház lakója, 
igazgatók letartóztatásával azonban 
fejeződött be a vizsgálat. A referens vizs 
gálóhiró

egymásután idézi be az ügyben sze
replő tanukat, vulamint a károsult ban

kok képviselőit, 
hogy tiszta képet kapjon erről a bonyolult 
bflnpcrröl. Ezeknek a kihallgatásoknak 
eredményeképpen arról beszéltek az utóbbi 
napokban, hogy

njabb szenzációs letartóztatások várha
tók

az Automobil Behozatali Rt. bűnügyében.
Arról a meglepő fordulatról azonban, 

amelyről a Hétfői Napló vasárnap értesült, 
eddig még az érdekelteken kívül senki.sem 
tudott. Mialatt a törvényszék vizsgálóbíró
jánál a kihallgatások folynak és újabb le
tartóztatásokról beszélnek,

Budapesten és Fiúméban néhány nap
pal ezelőtt bizalmas egyessé#! tárgyalá
sok kezdődtek, amelyek nia, hétfőn, fe-

Az
néni

jeződnek be.
külföldi vállalat vezetői vállal*  

hogy a károsult bankok és a 
igazgatók között egvességet

Egy előkelő 
kozlak arra, 
letartóztatott 
próbálnak teremteni. A tárgyalásokon, ame
lyek Budapesten indullak meg. majd né
hány nappal ezelőtt Fiúméban folytatódtak, 

arról van szó, hogy
a letartóztatott igazgutók visszaváltják 
azoknak a váltóknak egy részét, ame

lyekre nem volt fedezet, 
amelyek miatt tehát bűnvádi eljárás indult 
meg a fedezeti váltókat leszámítoló igazga
tók ellen. Összesen háromszázezer pengő 
értékű vált Arái van szó és ha a fiumei tár
gyalások során sikerül megegyezni.

a letartóztatott igazgatók kétszázezer 
pengővel rendezik a váltók ügyét 

és ezf a kétszázezer pengőt a károsult ban
kok el is fogadják.
A tárgyalások, információink szerint olyan 
stádiumban vannak, hogy minden valószínű
ség szerint

lóa, hétfőn, megtörténik a megegyezés 
és a károsult bankok kétszázezer pengős 
egyezség fejében visszavonják Fónagy Ala
dár, Fábry Oszkár és Fóthy László ellen tett 
feljelentésüket.

a rendőrség követelheti.
Tiltva van a szállodákban, penziókban minden
féle szerencsejáték.

A szabályrendelet a továbbiakban szigorúan 
előírja a szobák berendezését, a vendégok ré
szére nyújtandó szolgáltatásokat,

a szobák hatóságilag láttamozott bérét.
A vendég azonnal elhagyhatja a penziót, ha a 
kiszolgálás ellen vannak panaszai, vagy a pen
ziótulajdonos, esetleg alkalmazottja megsér
tette. Penziókban tápláló, Ízletesen elkészített, 
romlatlan anyagokból álló ételeket kell kiszol
gáltatni. Kávéhoz csak lefölözetlen tejet szabad 
adni. Olyan helyeken, ahol csak egy vendéglő 
van, az árjegyzéket a hatósággal kelt látta
moztatni és csak a hatóság által engedélyezett 
árakat szabad felszámítani. Követelheti a ha
tóság az árjegyzék bemutatását olyan helye
ken is, ahol több vendéglőüzem működik, ha

Én mái* megueltnm 
méter 140 cm. nzélea. megbízható tartón 
minő ógil lértlóJttJnyazUvetet, sö
tétkék. feke'e és gyönyörű szép divat- 
azinekben, hozzAvalóval együtt, vagy s 
méter női vagy férfi tavaszi felöltő- 
szövet.. .. ........................................ P BB.8B
méter megbízható. Jó minőnógfl kelen- 
fyefonót, Ágyneműre vagy fehérneműre 

IvAlóan alkalmas, vagy színtartó égy- 
nemll-kanavrtsz, vagy ingzefir. vagy 
bőrerős angln vagy mintás kékfestő, 
vagy 12 drb csikós vagy kockás fehér 
alapo zsebkendő.............................. P 2.04

Kapható : CSÁK Íi2 UDVARBAN 
Cím: OLCSÓ MtRAOÉKVÁSAR éa TEXTILRAKTÁR 

aa. Kiníii'-VTCA az. 
Postai rendeléseket 35év ótu lelki smeretesen teljesítünk.

a vendéglőse") karlellba lépnek és az árakat ma
gasnak találja. Minden vendéglőben kötelező a 
menürendszer, amelynek keidében megfelelő 
adagolásu és jó ételeket kell kiszolgáltatni.

A szabályrendelet ellen vétők 5 napig terjed
hető elzárással büntetendők.

A francia kormány becsület 
renddel tüntetett ki bátorsá 

gáért egy magyar sofőrt
Hogyan mentette meg francia utasát és pénzét Subja János

Az állam ismerje el minden hadirokkant 
magyar állampolgárságát

A Honsz vasárnapi közgyűlése
A Honsz VT], kér. csoportja vasárnap dél

előtt tartotta rendes évi közgyűlését a Mu
rányi-utcai iskola tornatermében, amelyet zsú
folásig töltöttek meg a megjelent tagok. Ke
ret sy György elnök nyitotta meg a gyűlést, 
majd Gyárfás Ernő társelnök felolvasta évi 
jelenlését. Utána Ruttkay Jenő emelkedett szó
lásra. Hangoztatta, hogv mielőtt a hadirok
kant-jelvényeket kiosztanák

az állam Ismerje el minden hadirokkant 
magyar állampolgárságát.

Visszautasítja a MÁV évi kétszeri utazásra jo
gosító 50 százalékos kedvezményét, helyette 
állandó utazásra szóló 75 százalékos kedvez
ményt követel nemc.sak a hadirokkantak, ha
nem a hadiárvák számára is. Továbbá követeli, 
hogy

uj és igazságos orvosi vizsgálat 
állapítsa meg a rokkantság fokát. Halász László 
dr. felszólalása után a gyűlés a Himnusz ének
lésével véget ért.

SZÉLHÁMOSSÁG -
GYÁSZHIRREL

Édesapjuk temetési költségére pénzt csalt ki egy ravasz 
szélhámos két leánytól, akik gyászruhában elmentek 

életben lévő apjuk temetésére
Nem mindennapi, agyafúrt trükkel csalt ki 

pénzt a napokban két pesti cselédleánytól egy 
furfangos szélhámos. Páty községben néhány 
nappal ezelőtt beállított Molnár István gazda 
házábu egy ügynök, aki könyveket akart el
adni. Molnár és a felesége nem vásároltak 
ugyan könyvel, de magyaros szívességgel

megvendégelték ■ pesti ügynök ural.
Beszélgetés közben Molnárai elmondotta, hogy 
két lánya szolgál Budapesten. Még a cimükel 
is megmondotta az ügynöknek, aki a vendé
geskedés után elbúcsúzott tőlük.

Két nap múlva talpig gyászban, karjukon 
virágkosroruval, nagy sírásául beállítottak 

Pátyra a Molnár-lányok.
Az édesanyjuk rémülten kérdezte tőlük:

— As Istenért, mi történt veletek?
— Jaj, szegény édesapánk, — sopánkodtak 

lányok.
— Mi bajotok van apátokkal. Kutyabaja

a

sincs annak. Kint dolgozik a földeken.
A kéí lány összenézett:

— Hát él az apánk?
Rövidesen kiderült ezután, hogy tulajdon

keppen mi is történt. A pesti „ügynök ur“ 
pátyi látogatása után megjelent a Budapesten 
szolgáló Molnár-lányoknál és mint a család is
merőse közölte velük, hogy

édesapjuk hirtelen meghalt.
Elmondotta azután a zokogó lányoknak, hogy 
öt bizták meg a temetés rendezésével és

• temetési költségekre kicsalta tőlük ös»- 
szes pénzüket.

A Molnár-lányok szabadságot kértek és haza
utaztak Pátyra, hogy résztvegyenek édesapjuk 
temetésén, akit a legjobb egészségben talállak. 
A rendőrség most Budapesten keresi a szél
hámost.

Szombaton délután érdekes értesítés ér
kezett Budapestre, amely közli, hogy 

a francia kormány a becsületrend vö
rös szalagját juttatta Subja János 32 

éves vásárosnaményi születésű sofőr
nek, 

akinek hozzátartozói Budapesten laknak. 
Érdekes és regényes a története annak, ho
gyan jutott a magyar sofőr ehhez a magas 
kitüntetéshez, amely csak ritkán szokott 
idegen nemzetbeli gomblyukában díszelegni.

Subja János három esztendővel ezelőtt 
egy budapesti bérautófuvarozónál teljesített 
szolgálatot és ilyen minőségében egy szep
temberi reggelen azt az utasítást kapta, hogy 
a Ritz-szálló egyik lakóját gépkocsiján vigye 
Debrecenbe. Subja János az utasításnak ele
get is tett és meg is jelent a szálloda előtt, 
ahol

felvette ntasát. de Flenr gróf személyé
ben, aki az egyik francia kereskedelmi 
társaság megbízásából tartózkodott Ma

gyarországon.
A francia gróf üzleti ügyben utazott Debre
cenbe és egyúttal nagymennyiségű pénzt is 
vitt magával, hogy vállalata Debrecen * 
letti ipartelepére szállítsa.

Az utón baleset érte a gépkocsit. 
Debrecen közelében jártak, mikor az

fékhiba következtében megcsúszott 
az árokba fordult.

De Fleur gróf széles Ívben zuhant ki a 
kocsiból és eszméletlenül terült el a réten. 
Súlyosan megsérült a sofőr is, aki még sze
rencsétlenebbül,

a gépkocsi alá került és a kormányrud 
mellkasát nyomta be.

Arra járó szekeresek találták rá az autóra 
és térítették nagynehezen magához a sofőrt. 
Subja János azonban

addig nem hagyta magát kórházba szál
lítani, míg utasát is meg nem keresték, 
és mivel tudta, hogy annak kézitáskájá
ban nagy összegű bankjegyek vannak, 

előbb azt is maga mellé tétette.
Mikor azután látta, hogy a gróf eszméletlen, 
a kórházba érve, addig nem feküdt a műtő- 
asztalra, amig értékes terhét biztonságba 
nem helyezték.

után a francia nemzet elismerése a becsület
rend jelképében. Subja János feleségét és 
két kisgyermekét is kivitte azóta Párizsba, 
igy hát az örvendetes hir Pesten csak a 
Z/enf/erma/om-utcában lakó öreg szüleinek 
portájára hozott boldogságot.
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A M. kir. Osztaiysorsjáték
Az elérhető legnagyobb nyeremény

500.ÖÖ0 pensö

Hatóságilag szabályozták a balatoni 
fürdők penzió- és szobaárait

Veszprém vármegye nagvfonlosságu, közér
dekű és érdekes tartalmú szabályrendeletet ké
szített a balalonparti fürdőhelyeken gyakorol
ható szállodai penzió és vendéglői iparról, 
amelyet most a belügyminiszter is jóváhagyott 
és ez alnpon az uj szabályrendelet április l én 
már életbe Is lép.

Eszerint a fenti Iparok gyakorlására csak az

kaphat engedélyt, akinek erkölcsi megbízható- 
ságát a hatóságok igazolják. Szállodát és pen
ziót csak közrendészeti, közerkölcsi, közegész
ségügyi, biztonsági és tűzrendészen szempont
ból

megfelelő épületben lehet berendezni.
Az ilyen üzemekben, csak erkölcsi, politikai és 
egészségi szempontból kifogástalan magyar ál-

HDRTflBÓ JÜHTIIRÖ
Hónapokig feküdt élet-halál között a be

csületes sofőr, akiről utasa nem feledkezett 
meg. Többizben érdeklődött utána a sokkal 
hamarább felgyógyult de Fleur gróf és mi
kor eltávozott a kórházból, #

kihívta magához Franciaországba.
A sofőr ma is ott teljesít nála szolgálatot. 
De Fleur gróf ezenkívül felettes hatóságé 
nak is jelentette sofőrje bátorságát és életét 
kockáztató hűségét amellyel francia utasa 
pénzére vigyázott. Ennek a becsületes mun
kálkodásának jutalmaképen érkezett el az-

Jutalom és nyeremények:

300.000
200.000
100.000 
30.000 
40.000 
30.000
25.000
20.000 

15.000 
10.000

stb. stb. összesen közel
8 millió pengő készpénzben 
84.000 sorsjegy közül 42.000 
biztosan nyer. Tehát a sors

jegyek fele nyer.
Az I. oret. sorslegyok hivatalon ára;

Egére
24 P
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Véres családi dráma 
Nagykanizsán

HÉTFŐI NAPLÓ S

Nagykanizsa, március 23.
(A Hétfői Napló tudósitő jótól.) Véres csa

ládi dráma játszódott le tegnap Nagykani
zsán, az Eötvös-léri Inihoffer-vendéglöben 
Reich Béla nagykanizsai mészárossegédci 
nemrégiben

elhagyta a felesége, 
mert képtelen volt eltűrni a brutális 
magaviseletét. Reich azóta

hasra adta magát.
éjszakázott, kocsmázott. Ma is részegen ment 
be az üzletbe, ahol alkalmazva van. mire 
gazdája nyomban elküldte Reich beült az 
lmhoffer-fé\c vendéglőbe és lcilla magát 
Részeg fejjel

a feleségéért küldött, hogy jöjjön a 
vendéglőbe,

mert fontos beszélni valója van vele. Mikor

férfi

az asszony belépett az ajtón, Reich 
nagy mészáros-késsel rátámadt és

háromszor beledöffc a pengét.
Az asszony vértől boriivá összerogyott.

Imhoffcr vendéglős felesége Reichné se
gítségére sietett, mire a mészárossegéd el
vakult dühében

Imhoffernét is megsebesítette
a késsel a kezén. Ekkor előrohant linhoff>’r 
és le akarta fogni. Reich azonban őt is meg
sebesítette. Végül a vendégek is közbevetet
ték magukat és

nagynehezen sikerült legyűrni
Bélát.

akit rendőrnek adtak ál. A megsebesült 
asszonyt életveszélyes állapotban vitték a 
kórházba.

A Ku-Klux-Klan nevében 
megzsarolták Vogl Vilmos 

földbirtokost

Nagy lexikonalakban, gyönyört! an
gol egészvászonkötésben, hófehér 
famenten papiroson, számos színes 
térképmelléklettel és grafikonnal, 
betűrendes tárgymutatóval

Az utolsó évek 
legnagyobb 

könyvalkotása a

KÖZGAZDASÁGI
A keleti pályaudvar postahivatalában leleplezték a 

zsarolási manőver szereplőit
Vogl Vilmos pomázi gazdálkodó a na

pokban följelentést tett a főkapitányságon 
ismeretlen tettes ellen zsarolás miatt, aki 
vakmerő módon akart pénzt szerezni tőle.

Vogl néhány nappal ezelőtt gépírásos le
velet kapott. A levél küldője lakonikus rö
vidséggel csak annyit irt, hogy

2500 pengőt helyezzen el poste-reatante 
jeligére a Keleti pályaudvar postahiva
taléban, ellenkező esetben meggyűlik 

a baja.
A gazdálkodó nem törődött a furcsa levéllel, 
nem vette komolyan a dolgot. Amikor a 
pénz elhelyezésére kitűzött terminus azon
ban lejárt, újból levelet kapott.

A levélben a Ku-Klux-Klan aláírás sze
repelt, 

amelynek írója ismét felszólitotta Voglt, 
hogy küldje a postára a pénzt, ellenkező 
esetben súlyos kellemetlensége lesz, mert 
Vogl Vilmosra nézve

dehonesztáló iratokat fog nyilvános*  
aágra hozni.

Vogl ekkor sem ijedt meg a fenyegetéstől, 
hanem

feljelentést tett a rendőrségen.
ahol azt a tanácsot adták neki, hogy egy 
üres borítékot helyezzen el postc-rcstante

jeligére A rendőrség ugyanekkor figyelmez
tette a postahivatal főnökét, hogy ha valaki 
jelentkezik a levélért, hívjanak rendőri.

Másnap meg is jelent egy fiatalember a 
levélért.

A posta tisztviselő, aki a jeligés küldeménye
ket kezeli, azt mondotta neki, lm: v jöjjön 
vissza negyedóra múlva, mert éppen most 
szortírozzák a poste-restantc leveleket. A 
fiatalember eltávozott a postatiszt pedig 
a keleti pályaudvari rendőri kirendeltséghez 
sietett, ahonnan egy detektív ment a posta 
hivatalba. Negyedóra mulva, mikor vissza
érkezett a fiatalember.

már detektív fogadta és nyomban elő
állította r főkapitányságra.

Itt előadta, hogy ö teljesen ártatlan, semmi 
köze az ügyhöz, nem tudott arról, hogy zsa
rolási manőver végrehajtásához akarták öl 
felhasználni.

Hivatali föllebbvalója bízta meg azzal, 
hogy a poete-reatante levelet átvegye és 

és elvigye neki.
A fiatalember megmondotta megbízójának a 
nevét és a pontos címét, mire a rendőrség a 
maga részéről befejezte az eljárást és az 
ügyet átadta a homályos históriában sze
replők hivatali hatóságának.

Vasárnap délelőtt meghalt 
az újpesti marólugos családi 
tragédia második áldozata is

A /Zóiuz-kórház egyik sebészeti kórter
mében vasárnap délelőtt

meghalt Egger Gusztáv kereskedő, akit 
néhány nappal ezelőtt súlyos égési se

bekkel szállítottak be oda.
Az orvosok minden lehetőt elkövettek, hogy 
a súlyosan sérült kereskedőt megmentsék 
az életnek, azonban minden fáradozásuk 
hiábavaló volt, Egger Gusztáv, anélkül, 
hogy eszméletét visszanyerte volna, vasár
nap délelőtt meghalt.

Szomoru családi dráma áll az egykor dús
gazdag újpesti kereskedő halálának hátte
rében. Egger Gusztáv a háború, majd a 
konjunktúra éveiben igen tekintélyes em
ber volt Újpesten és jelentékeny társadalmi 
pozíciót foglalt el a város életében. Két he
lyen is volt textiláru nagykereskedése. azon 
kiviil pedig valutaüzletekkel is foglalkozott. 
A dekonjunktúra fekete napjait természete
sen az ő vállalkozásai is megérezték és

M évek múltával olyan jelentékeny 
veszteségek érték, hogy üzletelt be kel

lett csuknia.
Az anyagi romlással cgyfitljárl •*;ilncli

harmónia megbomlása is. Egger Gusztáv, 
aki azelőtt békés és harmonikus házaséletet 
élt, mindgyakrabban különbözött össze a 
feleségével. Eggerné ugyanis természetesen 
nem vette jónéven, hogy a szomoru gazda
sági viszonyok között élő férje az italban 
keres feledést bánatára.

A családi egyenetlenkedések végül is oda 
fajultak, hogy Egger Gusztáv otthagyta la
kását s szállodába költözött Az asszony 
töbhizben kérlelte, hogy térjen vissza hozzá, 
azonban ő hajthatatlan maradt. Eggerné 
egy Ízben megleste férjét az utcán és

maróhiggnl arconöntötte. 
után látta, hogy f ‘ 
között összeesik, t

talmát I
Ugy az asszony, 

került. Eggerné még
a múlt hét folyamán halt meg az egyik 

újpesti kórházban,
a férj, kinek mindkét szemét kiégette a rom
boló sav. vasárnap délelőtt szenvedett ki. 
Újpesten városszerte általános a részvét a 
szomoru végű ke-eskedőpár tizenkét éves 
leánykája iránt, akii a rokonok vettek ma
gukhoz.

Mikor át
férje rettenetes kínok 
nz üveg maradék far- 
fölhajtottu.
mint a férfi kórházba

wiflB csak rövid ináig kaonato
n világhírű milnc c

Saluator
Idénysőr-különlegesség'.

Vezérképviselet: MfcZKY É3S TAKSA
V1L, tígreesy-ut 2ütc. Tokfon: József 324-61 Jjj

ENCIKLOPÉDIA
NégyKötetes hatalmas lexiKon
A magyar közönség biztos vezetője a világszerte átalakult 
közgazdasági élet útjain. A ma hiteléletének, mezőgazda
ságának, iparának, békeszerződéseinek, adó- és vámrend
szereinek és kereskedelmi megállapodásainak hű tükre. 
Tehát ez a mű korunk életének, gazdasági küzdelmeinek, 
társadalmi és politikai mozgalmainak lüktető, eleven és 
mozgalmas képe.

í 4 KÖTET
I 2000
| 4000
■ 4000
| 260.000

MWIWIfflIIWillllfflHflIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII

OLDAL 
HASÁB 
CÍMSZÓ 
SORBAN

« Mezőgazdaság 
« Kereskedelem 
•g Nagyipar

Bank és tőzsde 
Adó és vám

= Biztosítás

Közlekedés 
Modern technika 
Termelés 
Munkáskérdés 
Szociológia 
Szociálpolitika
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Szterényl József báró, Búd János dr., Czettler Jenő dr., Fellner 
Frigyes dr., Földes Béla dr., Hantos Elemér dr., dr. Korányi 
Frigyes báró, Schober Béla dr., Popovics Sándor, Somssich 
László gróf, dr. Teleki Pál gróf.
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Baranyai Lipót dr., Dános Árpád dr., Éber Antal dr., Exner 
Kornél dr.. Fodor Ferenc dr., Charles Gide dr., Kováts Ferenc dr., 
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heimerdr., Sebess Dénes dr., Sombart Werner dr.,Vadnai Béladr.

Munkatársak:
a modern közgazdasági élet legkiválóbb magyarés külföldi képviselői

Az első Két kötet már megjelent! 
A további Két Kötet sajtó alatt!

AZ ATHENAEUM KIADÁSA
Megrendelhető az összes hazai könyvkereskedők útjdn

A 4 kötet ára

l»0
pengő

Kapható 
havi résziét*  
fizetésre is

Könyvrendelés.
Ezennel megrendelem a Közgazdasági Enciklopédia 4 kötetét P I80-— 
áron. Kérem a már megjelent két első kötetet most, a további két kötetet 
megjelenéskor megküldeni. Árát egyidejűleg küldöm - kérem utánvéttel 
megküldeni — havi 10 pengős részletben fizetem. (A nem kívánt törlendő.)

Név:

Foglalkozás :

Lakcím :
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Horváth Menyhértet, 
mint alkalmatlan idegent 
kitoloncolják az országból

A rendőrség megállapította, 
útlevél nélkül jött

A szombati nap folyamán nagy feltűnést 
keltett Horváth Menyhértnek, az Európa- 
szerte ismert magyar származású kalandor
nak örizetbevétele.

A Bécsben és Berlinben sokat szereplő 
Horváth Menyhért ellen egy kisebbszabd.su 
ügyben csalás címén tettek bűnvádi följe
lentést. Ennek a bűnügynek a tisztázására 
csak a hétfői napon kerül sor.

Vasárnap folyamán azt igyekezett meg
állapítani a rendőrség, hogy Horváth Meny
hért, aki legutóbb csalás miatt egy osztrák 
fogház lakója volt, mikor jött vissza Buda- 
pestre. Erre vonatkozóan Horváth Menyhért 
nem tudott pontos felvilágosítást adni. Az 
eddigi megállapítások szerint március 19-én 
az Európa-szállóból jelentette be magát, de

hogy néhány nappal ezelőtt 
vissza Budapestre
meglehet, hogy jóval előbb tért vissza. Azt 
már meg is állapította a rendőrség, hogy 
Horváth Menyhértnek nem volt útlevele. 
Annakidején

útlevél nélkül távozott Magyarország
ról és ugy is jött vissza.

Az érdekes és krlandos múltú emberről 
most azt igyekszik megállapítani a rendőr 
ség, hogy magyar állampolgár-e. Miután 
Kolozsvárott született, valószínűnek tartják, 
hogy a magyar állampolgárságát nem sze
rezte meg és igy a csalási ügy tisztázása 
után, minden valószínűség szerint, mint

alkalmatlan idegent,
Af fogják toloncolnl az ország területéről.

minden rádiós
megkaphatta még a

10%-os ajándék engedményre
jogosító ut dvánvt, ha március havi rádióelöfizetési nyugtáját nevével 
es ponto< címével ellátva az alábbi címre beküldi

Turissram báriumcso
kedvezményei vásárlására jogos tó utalványok

csak április elsejéig
érvényesek.
Kérte kapcsolási rajzokat is tartalmazó ismertető füze
teinket: díjmentesen kapja.

Egyedit izzóimé ás Villamossági m.
U pest 4,

A Kossuth-párt nagygyűlése 
Kossuth Lajos és Ady sírjánál

A 48-as függetlenségi Kossuth-párt vasár
nap délelőtt, Kossuth Lajos halálának év
fordulóján nagygyűlést tartott a kerepesi- 
temetőben Kossuth mauzóleumánál. A nagy 
gyűlésen megjelentek a párt összes vidéki 
szervezeteinek kiküldöttei is, mintegy ötszá
zan, ugy hogy körülbelül

caer ember gyűlt öwze tizenegy őrára 
a síremléknél,

amelyet diszruhás rendőrök nagyszámú kor- 
dona vett körül. A Himnusz eléneklése, 
majd Baló Elemér szavalata után Nagy 
Vince volt az első szónok, aki azt fejtegette, 
bogy bármennyire is hangoztatják ezt a Kos- 
suth-farizeusok, Kossuth Lajos eszméi még 
nem győztek Magyarországon. A jobbágyi 
sorban sínylődő főldmüvesrétegekbez, aki
ket Kossuth felakart szabadítani, most

lesülyedf a város polgársága Is.
A demokrácia és Kossuth eszméinek dia 
dalra juttatásával lehet majd csak elmon
dani igazán, hogy győztél Kossuth!

A nagy tapssal fogadott beszéd után Búza 
Barna szól< a tömeghez. Azt fejtegette, hogy 
minden másképen alakult volna Magyar
országon, ha a reakció helyett a demokrácia 
uralkodik és

ha 1910-ben Tisza István helyett Justh 
Gyula a miniszterelnök.

Vámbéry Rusztem Kossuth politikájának 
igazságait fejtegette Majd Horváth Zoltán 
után a párt vidéki kiküldöttei, dr. Kiss 
András ügyvéd (Makó), Mitlasovszky István 
(Orosháza), Fábián Nagy András (Szentes) 
és még többen beszéltek

Rupert Rezső volt az utolsó szónok. Az 
akarat és cselekvés hazafiságának szüksé
gességéről és a mai kormányzatról beszélt, 
amely a koldusország koldusíilléreiböl palo
tákat épít és külön sajtót tart a maga dicsé
retére. Egyetlen külpolitikája az optánsper 
és a Kárpátok ' az Adria és Erdély helyett 
saját birtokaik után futnak

A Kossuth-nöta hangjai mellett oszlott 

szét a hatalmas tömeg. A pártvezetőség 
után Ady Endre sírjához vonult, amelyet a 
párt nevében Király Aladár volt főispán, a 
magyar parasztság nevében pedig Szenté 
József koszorú ztak meg.

Ady Endre vasárnap leleplezett sírjánál,

délután tisztelgett a szociáldemokrata 
munkásság is,

amely nagy számban jelent meg a Kerepesi 
temetőben. Délután félnégy órakor mintegy 
kétezer ember gyülekezett össze Ady Endre

Az angol sajtó nyílt lázadással vádolja Gandhit
London, március 23.

Az Observer Bombayból kapott jelentés sze
rint az indiai függetlenségi mozgalomról és 
Gandhi zarándoklásáról szóló hirek csak az 
angol cenzúra utján hagyhatják el az indiai 
erülctet. Ezt az intézkedést azzal okolják meg. 
hogy Gandhi agilációja mind veszedelmesebb 
méreteket ölt. így például Dózsádban kijelen
tette, hogy éjjel-nappal imádkozik az Istenhez, 
hogy az angol uralmat egyszersmindenkorra 
elpusztítsa. Meggyőződése, bogy bűn ennek az 
uralomnak tovább, létjogosultságát lehetővé 
tenni. Az angol sajtó egyértelműen beszámol 
arról, hogy

az-1 sírjánál. A munkásdalárdák éneke után 
dr. Bánóczy László fővárosi bizottsági tag 
beszélt méltatva Ady Endre jelentőségét. 
Hangoztatta, hogy Ady nagy mértékben a 
munkásság költője is volt, lírájának leg
szebb termékei az üldözött, szegényember 
oldala mellé álltak és ostorozva a történelmi 
igazságtalanságokat, a felszabadító forra
dalmak és az emberi egyenlőség zászlaját 
hordta., Bánóczy László nagyhatású beszéde 
után újból a munkásdalárdák énekeltek, 
majd pedig az impozáns tömeg rendben 
szétoszlott.

Gandhi most már nyíltan lázadást szít
és beszédeiben a felkelést nemzeti kötelesség
nek mondja. Igy egyik beszédében kijelcnetle, 
hogy utolsó lehelletcig a mostani angol kor
mányrendszer teljes mcgsemmiiisüléséért fog 
harcolni, de a kormány tagjainak életére nem 
tör. Gandhi tehát már iulment a passzív elleni
állás határain és a nyílt lázadásra hívja fel 
híveit. Ezért nem lehet csodálkozni azon, hogy 
az angol hatóságok már megfontolás tárgyává 
teszik, bőgj’ ne tartóztassák-e le Gandhit.

A delhii angol kormány körében számolnak 
azzal, hogy Gandhi április 6-án hadjáratának 
újabb tervei! fogja a nyilvánossággal közölni.

MA ÉS HOLNAP: GRETA GARBÓ
MF*  SZERDÁK PREMIER

és a táncosnő
Fox hangos világattrakció, amely nem beszél, hanem elejétől végig zenél és énekel. Káprázatos kiállítás!

Eredeti kísérőzenéjét és dalait irta:

OSCARSTRAUSS
/■

Főszereplői: Harold Murray, Norma Terrís és Palásthy Irén

Gá’abemufató szerdán ♦ ROYAL APOLLO

kisebbszabd.su
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Vakmerő üzleti betörés az Eskii-uton
vasárnapra virradd öllel kifosztottak a Köztisztviselők 

szövetkezetének Eskü-uti ozietet
Szombaton éjszaka vakmerő betörés tör

tént a főváros egyik legforgalmasabb pont
ján, az Eskü-ut 2. számú házban, a Köz
tisztviselők Fogyasztási Szövetkezetének üz 
leiében.

Az Erzsébet-híd és az Apponyi-lér közöli 
még a késő éjszakai órákban is igen nagy 
a forgalom, minden utcasarkon egy-egy őr
szemes rendőr áll és mégis megtörténi, mi
ként ezt vasárnap reggel fölfedezték, hogy 

az éjszaka folyamán betörők jártak 
a Fogyasztási Szövetkezet boltjában, amely
nek a vasrácsát vaskapcsokkal lefeszítették

és azután a feltört ajtón kérésziül behatol
tak az üzletbe. A megállapítások szerint kö
rülbelül

5000 pengő értékii fiiszer éa cscmege-
ámt

sok drága bort, sonkát, sajtó} csomagollak 
össze és ezt a meglehetősen nagymennvi.’égü 
árut cl tudták vinni anélkül, hogy bárki is 
figyelmessé lett volna rájuk.

A rendőrség a vakmerő betörök kézreke- 
ritésére megtelte a szükséges intézkedése
ket.

Négy motorkerékpárbaleset hét sebesült
Vasárnap délben egy órakor az Erzsébet ki- 

rályné-ulon a Bp. 44—253. rendszámú motor
kerékpár, amelyet Borzfy Károly autószerelő 
vezetett, elgázolta Deli Boldizsár cipészt, aki 
biciklin haladt az úttesten. Deli a földre zu
hant és súlyosan megsebesült.

Bottyán Ilona 18 éves háztartásbeli leány, 
aki Borzfy motorkerékpárjának nz oldal
kocsijában ült, kizuhant és szintén súlyo

san megsebesült.
A mentők mindkettőjüket az Uzsoki-utcai 

kórházba vitték.
A Margil-körut és Szerpentin-ut sarkán a Bp. 

rendszámú motorkerékpár, amelyet 
éves sofőr vezetett,
Gyula negyvenül éves szí

nészt.
agyrázkódással, súlyos 
Irgalmasok kórházába.

25—963
Horváth Lajos 26 

elgázolta Lévay

Lévayl a mentők 
pótban vitték az 
meghalt. . ..

Popper Ibolya háztartásbeli leányt a Kére | klinikára

pesi-ulon. a Ferenc József-luklanya elölt 
elgázolta a Bp. 82—466. rendszámú mo

torkerékpár.
A motorkerékpár hátsó nyergében ült Kocsis 
Erzsébet tisztviselőnő, aki a gázolás pillana
tában a hirtelen zökkenéstől

kifordult nyergéből
és az úttestre zuhant. A mentők mindkettőjüket 
a Rókus-kórházba vitték.

Pető Károly géplakatos vasárnap motor
kerékpárjával Szegedre incJhlt. Az oldalkocsi
ban ült a felesége. Soroksár közelében jártak, 
mikor ki akartak kerülni egy velük szembejövő 
szekeret. A kanyarodó azonban lulgyors volt és 

a gép az árokba zuhant.
Pető és a felesége súlyosan megsebesültek. Ké
sőbb akadlak rájuk a járókelők, akik a pesl-álla- .. .

ahol I erzsébeti mentőkéi hívták. A mentők a súlyosan
I megsebesült házaspárt a 3-as számú sebészeti 
............ viliék.

Elsikkasztotta és elkártyázta 
a Népmüvelődési Alap pénzét

Letartóztatták Baróti Nemes Ernőt, a székesfehérvári Népmüvelő
dési Alap titkárát

Egv előkelő családból származó budapesti | mar megállapította, hogy
rulalember letartóztatásáról érkezett hír va-1 tdhberer pengd, hlán, mutatkozik,
sárnap Székesfehér! árról a fővárosba. Baroti 
Nemes Ernőt a székesfehérvári Népmüvelődési 
Alap titkárát tartóztatta le a rendőrség és teg
nap át is kísérte a székesfehérvári királyi 
ügyészség fogházába.

Baróti Nemes Ernő körülbelül egy esztendő
vel ezelőtt 
várra. Igen 
meg ás

rövidesen

került Budapestről Székes/ehér- 
előkelő ajánlólevelekkel érkezett

■ székesfehérvári Népművelést 
Alap titkára lett

Nemes Ernőnek önálló pénzutalványozási joga 
volt a Népművelési Alapból. A kultuszminisz
térium ugyanis a vármegyék bizonyos alapjá
ból fialománvos könyveket adott ki és könyvek 
eladásából befolyt összegeket az Egyetemi 
nyomda a vármegye népművelési alapjára fi
zette be. Nemes Ernő ekörül az utalványozá
sok körül követett el visszaéléseket. Azoknak 
az összegeknek egy részéi ugyanis, amelyeket 
az Egyetemi Nyomda könyvek árából küldött 
a vármegyéhez.

Nemes Ernő vette át, de nem vezette be 
és a maga számára tartotta meg a befolyt 

pénzeket.
A fiatal titkár visszaéléseire egy rovancsolás 

alkalmával jöttek rá. Nevetős Lajos dr. királyi 
tanfelügyelő ugyanis nemrég ellenőrizte a Nép
művelési Alaphoz befolyt pénzeket és csakha-

Megindult a bizalmas házivizsgálat, amelyet 
rövidesen bűnvádi feljelentés követett. A rend
őrség a sikkasztás ügyében széleskörű nyomo
zást rendelt el és a rendőri vizsgálat során 
megállapították, hogy

barótt Nemes Ernő sikkasztotta el 
művelési Alapnál hiányzó föbbezer
A népművelési titkárt előállították 

fehérvári rendőrségre, ahol azonnal 
ték a kihallgatását.Baróti Nemes Ernő kihall
gatása során nem tudott elszámolni a hiányzó 
többezer pengővel és igy kihallgatása után le
tartóztatták, majd vasárnap átkisérték a: 
ügyészségre.

A nyomozás során csakhamar megállapítot
ták azt is, hogy mire fordította az elsikkasz- 
ott pénzeket Baróti Nemes Ernő.

A Népművelési Alap fiatal titkára nagy 
összegekben kártyázott Székesfehérváron 
és egyes tanúvallomások szerint több bu

dapesti kártyaklubban is megfordult
A rendőrség most azt igyekszik tisztázni, me
lyek azok a kártyaklubok, amelyekben a meg
tévedt fiatalember feljárt.

Baróti Nemes Ernő letartóztatása nagy fel
tűnést keltett nemcsak Székesfehérváron, ha
nem az egész vármegyében, mert a fiatalembert 
aki előkelő társaságokban fordult meg, min
denütt jól ismerték.

a Nép
pengőt.
a székes
megkezd-

Kedden tárgyalja a francia 
kamara a Young-tervet

Franklin-Bouillon csoportja nem szavazza meg a javaslatot
Páris, március 23.

(Saját tudósitónk távirata.) A kamara 
külügyi bizottsága vasárnap ülést tartott, 
amelyen

letárgyalta a Young-te.rv becikkelyezé
sére vonatkozó törvényjavaslatot.

Franklin-Bouillon most azt kérdezte, ho'ty 
mi történik akkor, ha a Yonng-terv 
hajtását Németország mcghíiisilja?

ISMÉT
EGY NAGY OROSZ REGÉNY!

Ehrenburg:
Jeanne 
szerelme
Két kötet 7.— P. DANTE-KÍADAS
Briand erre kijelentette, hogv ilyen felte

vésre nem gondolnak, mert fel sem lehet 
tételezni, hogy Németország nem tartja tisz
teletben a kötött megállapodásokat és ezzel 
a maga hitelét kockára tenné.

Franklin-Bouillon most azt a

feltünést keltő kijelentést tette, 
hogy eredetileg felkérte a csoportjához 
főző képviselőket, hogy szavazzanak 
cikkelyezés melleit, most azonban ki 
jelentenie, hogy a törvényjavaslat ellen 
szavazni.

lar- 
be- 
keil 
fnV

Háromezer lakó követelte 
vasárnap a Rózsa-utca nevének 

megváltoztatását
Küldöttség utján kérik az utca

Tanácsának elnökétől
Az egyik fővárosi étterem külön helyisé

gében vasárnap délben értekezletre gyűltek 
egybe a Rózsa-utca lakói, 
janak

a Rózsa-utca nevének 
mellett.

A népes értekezleten részt
a

részvénytársa

megváltoztatása

vettek, társadalmi 
különbség nélkül, a háztulajdonosok és 
viceházmesterek, részvénytársasági igazga
tók és irodaszolgák, idős dámák és fiatal
asszonyok, hogy egyöntetűi cg tüntessenek a 
Rózsa-utca neve ellen s annak megváltozta
tását

Az 
tyén 
meg 
arra.

kérjék.
értekezlet egybehívó! nevében Sebes- 
Jenő fővárosi nagykereskedő nyitotta 
az ülést. Megnyitó beszédében utalt 

hogy a Rózsa-utca lakói évekkel ezelőtt 
már töhbizben gyűlést tartottak, amelyen a 
rosszhirű Rózsa-utca nevének megváltozta
tását kérték.

A hatóságok akkor megígérték támogatá
sukat, azonban mind a 
sem történt. Éppen 
hogy

a Rózsa-ii tea összes 
mintegy háromezren 
munkatanács és a városháza 
gyobb küldöttség kérje fel a Közmunka-

mai napig semmi 
ezért indítványozza.

lakói, számszerint 
vonuljanak a Köz

eié s na-

' uj elnevezését, a. Közmunkák 
! s a polgármestertől

tanács elnökét, Rakovszky Iván ny. bel
ügyminisztert, hogy intézkedjenek a 
szégyenteljes utcanév eltörlése, illetőleg 
az utca nevének megváltoztatása iránt.
Singer Sándor főtisztviselő, az első fel

szólaló hangoztatta, hogy a Rózsa-utca la
kói az utca nevének rossz Ilire miatt, szé
gyenkezve beszélnek arról, hogy a Rózsa
utcában laknak.

Bakos Kálmán iparosniester felszólalásá
ban utalt arra, hogy valamennyi iparos és

rtr nngsnlkerU műsor "Wl 
és tarsui felléptével

Kedden, 25-én, 
délután 4 érakor is 

színre keríti n 

KOMÉDIA ORFEUMBAN
kereskedő, akiknek a Rózsa utcában van 
műhelye, illetőleg üzlethelyiségé, évtizedek 
óla érzi a rosszhirű utcanév árfalmasságát.

Az értekezlet végül is ugy határozott, hogy 
a Rózsa-utca nevének megváltoztatása vé
gett nagyobb küldöttség utján fordulnak a 
Közmunkák Tanácsának elnökéhez 
főváros polgármesteréhez.

A kamara külügyi bizottsága hétfőn, a plé- 
num pedig keddi ülésén tárgyalja a nagy- 
fontosságú javaslatot.

A bizottsági ülésen Franklin-Bouillon cso
portjának magatartását a javaslat fölötti 
szavazásban attól tette- függővé, hogy’ milyen 
válaszokat kap a kormányhoz intézett kér
déseire. így elsősorban aziránt érdeklő 
dött, hogy vájjon a rajnai tartományt ez év 
junius 30-ika előtt kiüritik-e a francia csa
patok.

Briand külügyminiszter azt válaszolta, 
hogy

•« Időpontig n kiürítés már be lesz fe
jezve,

®wrt a kiürítés előfeltételei fennforognak.

P/ERRE LQTt

DANTE-KIADÁS
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— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va 

*trnap az időjárásról n következő prognózist 
tette közzé: Egyelőre felhős idő valószínű, 
legfeljebb nyugaton kévét esővel. Lényeg
telen hőváltozás után, eyy-két nop múlva erő
sebb csapadékos Időre van kilátás.

— Walkó külügyminiszter Konstanti
nápolyban. Konstantinápolyból jelentik 
Walkó Lajos dr. külügyminiszter ideérkezett. 
A vasúti állomáson lelkes fogadtatásban 
részesítették.

— Előkelő külföldiek nyilatkozata n me- 
BŐgaidasági kiállításon. Egyik legszebb és 
legtanulságosabb látványossága a mezőgazdn 
sági kiállításnak a Mauthner Ödön magtér- 
meló és magkereskcdelmi rt. csoportja, 
amelyről nemcsak a belföldi látogatók ez
rei, hanem a külföldről idescrcglett gazdák 
és szakemberek is a legnagyobb elismerés
sel nyilatkoznak. A cégnek újonnan beren
dezett, megnagyobbított eladási helyisége a 
Fercncrendiek templomával szemben, IV'..

— Rccoiily Raymond francia Iró Budapesten. 
Recouly Raymond, az ismeri magyarbarát 
francia irft és szerkesztő vasárnap éjszaka az 
Orlent-Expresszel Budapestre érkezett, hogy a 
La Fonlaine-Társaság meghívására ma, hétfőn 
délután felolvasást tartson. A francia iró a fő
város vendégeként a Gellérl-szállóban szállt 
meg.

— Volt udvarlója lakásában akasztotta föl 
magát. Békéscsabáról jelentik: Különös módon 
vetett véget életének vasárnap Lőrinci Anna, 
szentetomyai földmivesleány. Az életunt leány 
udvarlőja néhány nappal ezelőtt más nőt veti 
el feleségül. Lőrinc*  Anna ezt annyira szivére 
vette, hogy udvarlőja esküvőjét követő napon 
belopózott annak gazdátlanul álló házába és n 
lámpatarlószőgre felakasztotta magát. Mire n 
házbelick hazaérkeztek és ráakadlak mór ha 
lőtt volt.

__ Tűzvész pusztított egy balalonmenti 
községben. Nagykanizsáról jelentik: Az el
múlt éjszaka nagy tűzvész, pusztított n Bala
lonmenti Balatoncsicsó községben. Titz Já
nos gazdálkodó háza a késő éjszakai órák
ban ismeretlen módon kigyulladt. Félre
verték a vészharangot és a község tűzoltói 
percek alatt az égő háznál termettek. A 
nagy szél azonban szerte vitte a zsarátnokot 
és a szomszédos házak teteje is tüzet fogott. 
Rövid Idő alatt hat hót állt lángokban. A 
szomszédos községek tűzoltói is kivonultak 
és csak reggelig tartó megfeszített munkával 
sikerült eloltani a tüzet. Hat ház. a gazda
sági épületekkel együtt porrá égett, öt ház
nak pedig leégett a teteje. A kar igen nagy. 
Molnár György községbeli gazda, akinek a 
háza szintén kigyulladt, a nagy izgalmaktól 
idegsokkat kapott és kórházba kellett szál- 
litani. __________________ ___

Ha pénzre van 
szüksége
budapesti vagy budapeat-környdkl házra, telekre és 
ápltkezéera, gyorsan és előnyösen kaphutja 
hosszabb törlésttésre

SOLTI LAJOS Budapest Or'óf 
TUaa IstvAa (volt Fürdő*utcai  10.

— Át első Motalko-balcset. Békéscsabáról 
jelentik: Könnyen végzetessé válható bal
eset érte Újhelyi László rendörfeliigyelőt. A 
rendőrfelügyelő vasárnap motorkerékpárján 
a rendőrposztokal ment ellenőrizni. Útköz
ben egyszerre csak hirtelen felrobbant alatta 
a motor, amelynek a repeszdarabjai szerte 
szét repültek. Á repeszdarabok közül szeren
csére egyik sem találta Újhelyi Lászlót, aki 
igy sérülés nélkül került ki a veszedelmes 
balesetből. A szakértők szedni, a robbanást 
az okozta, hogy a karburátoron keresztül 
víz került a motorhajtó motalkóba és igy 
következett be a robbanás.

— Halálos srerencsétlenség az országúton. 
Békéscsabáról jelentik: A Békésről Kisúj
szállásra igyekvő ifj. Szabó Ferenc cipész 
mester szekere az országúton egy sebesen 
robogó autóval találkozott. Szerencsétlen
ségére a szekeret huzó ló a gépkocsi berre
gésétől megbokrosodott s a szekeret az 
árokba döntötte. A kocsin ülő ifjabbik Szabó 
Ferenc olyan szerencsétlenül zuhant le a 
bakról, hogy mire a városba érkeztek vele, 
kiszenvedelt.

— As Antlprohlhiclós Liga főtitkára Buda 
pesten. Vasárnap este Budapestre érkezeti 
Mctcherskg herceg, a párizsi Antiprohibiclós 
Liga főtitkára, hogy tárgyalásokat folytasson 
a júniusban Budapesten tartandó nemzetközi 
íuiliprohibiciós kongresszus programjáról.

— Negyvenezer látogatója volt a Mesőgnz 
Ha-ági Kiállításnak. Vasárnap már a kora reg
geli órákban valóságos népvándorlás indult 
meg a Mezőgnzdnsági Kióllitás felé. A délejölti 
órákban zsúfolásig megtelt a telep a a közön- 
ség nagy tetszéssel szemlélte a lovasmutatvá
nyokat. A vásárt vasárnap tekintette meg 
Mandnia és Popusnlti, a román kormány ki- 
küldőiéi, valamint A/orors Bnrros brazillal kö
vet A kiállítást, amely hétfőn é« kedden ma
rad még nyitva, vasárnap negyuenezren láto
gatták aug.

Ilonát elé vetette magát 
egv uriasszony

Elhalt térié utam bánatában Követte el 
a Borzalmas tlngyJlKos*  ásjo*

Kedden reggel nz összekötő vasúti hídon 
borzalmas öngyilkosságot fedezett fel nz. őr
szemes rendőr, aki egy ismeretlen, jól öltö
zött, idős uriasszony

borzalmasan feldarabolt holttestére 
akadt a ötnek között.

A vizsgálni megállapítása szerint az isme
retlen nő öngyilkossági szándékból vetette 
magút a vonat elé.

Napokon át tartó nyomozás után vasár
nap délelőtt sikerült a rendőrségnek megál
lapítani, hogy az összekötő vasúti hid élet- 
untja özv. Szilágyi Jánosné, született Kiss 
Erzsébet 67 éves asszony, egy mü- és táj
kertésznek az özvegye, aki Kispesten, a

TAVASZI DIVATBEMUTATÓ
A Váci-utca képe tegnap megváltozott, 

mert soha annyi előkelő márkájú nutó nem 
kígyózott itt végig, mint ezen a napon. Mi 
történt? Mi az, tűni a megszokott finom tó- 
nusu utcát ennyire lázba hozta? Talán va
lami főúri esküvő, gondolhatták egyesek. 
Nem! Modellbemutaló volt: premier. Az elő
kelő hölgyközönség körében nagy elismert
ségnek és népszerűségnek örvendő Rosen
bergné társult Breilfeld Marcell szőrme*  
szalon-lulajdonossal és ez alkalommal mo- 
dcllbemutatót tartottak.

Arisztokrata, külföldi diplomata és a 
város előkelő társadalmának szine-java 
jent meg ezen a divatbemutatón.

Rosenbergné z alkalommal is remekelt. 
Minden egyes toalett annyi raíTinériúval, tu
dóssal készült, hogy valósággal frappirozla 
a divatbemutató hölgyközönségét. Az Ave- 
nue des Champs Elyseé mesebeli világa ele-

fő- 
je-

— Utonállás az Isfenhegyi-uton. Vakmerő 
rablótámadás történt szombaton este az Is- 
tenhegyi-ut 28. számú ház előtt. Kisfalny 
Erzsébet, 25 éves tászlviselőnő, aki a Nógrádi
utca 16. számú házban lakik, este félkilenc 
óra tájban kirándulásról volt hazatérőben. 
Amikor az Istenhegyi-ut 28. számú ház ele 
érkezeit, két ismeretlen férfi megtámadta, 
az egyik lefogta, a másik kikapta kezéből 
kötött selyemretiküljét, amelyben hetven 
pengő volt és a tettesek a zsákmánnyal el
menekültek. A megrémült tisztviselőnő segil- 
ségért kiáltozott, az Istenhegyi-úti villák 
lakói segítségére is sietlek, de a lettesek már 
eltűntek a láthatárról. A megrnbolt tiszt
viselőnő személvleirúst adott két lómadó
járól s most ezen az alapon igyekszik a rend
őrség kézrekeriteni a tetteseket.

— Hatos ikreket szült egy anya. Párizs
ból jelentik: Lyonban egy 29 éves asszony
nak, akinek már két gyermeke van. tegnap 
négyes ikrei születtek. Párából érkezett táv
irat szerint Taringiens városában egy asz- 
szony hat ikret szült.

— Brllll-Peri olasz versenyző halálos ka
tasztrófája. Rómából jelentik: Brilli-Peri 
Gaston gróf, az egyik legkitűnőbb olasz gép
kocsivezető a hatodik tripoliszi nagydijért 
folyó autóverseny lefutása közben szeren
csétlenül járt Brilli-Peri gépkocsija Szukel- 
dzsunánál, Tripolisztól öt kilométernyire, 
nckirohant egy falnak és teljesen összetö
rött. Brilli-Peri nyomban meghalt.

— A rézzletkcrcskedök egyfázisú forgalmi
adót követelnek. A Magyar Részlctkereskedök 
Országos Egyesülete f. hó 20-án tarlóit Quitt 
Lipót elnöklete alatti gyűlésén Gábor Albert 
társ, elnök indítványára elhatározta, hogy az 
egyfúzisos forgalmiadé bevezetése ügyében, az 
összes kereskedelmi érdekeltségekkel együtt, 
sürgősen a kereskedelmi miniszterhez fordul
nak.

— Mennyi pénz van a világon? Amióta az 
élet határai kitágullak és amióta n világgazda
ság kapcsolatai egyre szövevényesebbek lettek, 
mindjobban tudjuk, mennyire kihat a mi éle
tünkre is, ha Newyorkban a Federal Rcscrvc 
Bank felemeli a kamatlábat, vagy mennyire ki
hat ránk, ha Winnipegben esik a Manitoba I. 
búza ára. Ma mindenkinek ismernie kell, hogy 
milyen erők idézik elő a világgazdaság és ek 
ként a mi gazdasági életünk változásait is 
Tudnunk kell, miként alakulnak ki az árak és 
a munkaviszonyok, mekkora nemzeti vagyonok 
és milyen gazdasági erőtényezők érvényesül 
nek mindenfelé. Nem csupán a pénzügyi poli
tikusnak kell ezt tudnia, hanem a gyakorlati 
élet minden emberének is és ezért van szűk 
sége arra a munkára, amely az. egész, társada
lom számóra is az élet könyvel Ez a munka n 
Közgazdasági Enciklopédia, amely most jelent 
meg négv hatalmas kőiéiben nz Athenacum ki
adósában. A magyar tudósok és gyakorlati 
szakférfiúk clilgórdája irta ezt n könyvet, a 
külföld legelső pénzügyi szakértői Írlak bele 
tanulmányokat. Ennek a munkának anyaga nz 
eleven közgazdaság, feldolgozása színvonalban, 
elfogulatlanságban, az elméleti és gyakorlati 
szempontok harmóniájában, az előadás egysze
rűségében tökéletes. Senkisem nélkülözheti ezt 
a miivel, amely valóban a gvakorloti élet leg
jobb liináesüilója. Az .Mhenneiitn. Biid:i|ie-t 
(VII Erzsébet korul 7.'. készséggel küld min p 
denkinek bőséges ismertetési :t mii részleteiről ( 

ipcgsterzé^énck feltételeiről.

Wckerle-telepen, a Thököly-ut 23. számú 
házban lakott. A jómódú özvegyasszony ne
velt leányával lakott együtt és hétfőn dél
után távozol! el azzal, hogy sétálni megy. 
Amikor a késő esti órákban sem tért haza, 
nevelt leánya aggódva fordult a rendőrség
hez. Azonban akkor még semmi jelentés 
nem érkezeti özv. Szilágyi Jánosné sorsá
ról. Vasárnap délelőtt, az agnoszkálás meg
történte után, nz életunt asszony nevelt le
ánya elmondotta, hogy Szilágyi Jánosné 
kétségtelenül

férje halála fölött érzett nagy bánatá
ban

követte el az öngyilkosságot.

venedett meg Rosenbergnénál. Azok a toa
lettek, melyek itt felvonullak, reprezentál
ják az uj tavaszi divatot. Különös feltűnést 
keltettek Rosenbergné speciális sportruhái.

Rosenbergné ésjireitfeld elsőrangú külföldi 
összeköttetéseiket használták fel egyrészt 
azért, hogy a legdivatosabbat nyújtsák, 
másrészt, hogy dacára annak, hogy az anyag 
a legelsőrangubb, a mai gazdasági helyzet 
mellett is megvásárolható legyen.

A zsúfolásig megtelt divatszalon bemuta
tóját hétfőn délután és kedd délelőtt meg
ismétlik. mert csak igy lehetséges, hogy az 
összes meghívottak megnézhessék Rosen
bergné gyönyörű divatkreációit.

A bemutató a késő délutáni órákig tartott 
és Budapest legelegánsabb divathölgyei a 
legnagyobb elragadtatás hangján nyilatkoz
tak a látottak felől. A. Z.

— Sátoraljaújhelyen löbbszáz főnyi tö
meg ünnepelte az utcán — Simon Böskét. 
Sátoraljaújhelyről jelentik: Sátoraljaújhelyen 
vasárnap tartotta esküvőjét Kenyeres György 
gyógyszerész Fuchs Hússal, l'uchs Jenő 
sátoraljaújhelyi földbirtokos leányával. Az 
esküvőre ideérkezett Kenyeres György bátyja 
Brammer Pál budapesti posztónugykeres- 
kedő nejével, Simon Böskével. A városban 
percek alatt elterjedt a Ilire annak, hogy 
Európa szépségkirálynöje a városban tar
tózkodik s a délelőtti órákban többszáz 
főnyi tömeg gyűlt egybe a szálló előtt, ahol 
Brammer Pál nejével megszállt Brammer 
Pál és Simon Böske a kiváncsiak tömege 
clöl egy mellék ki járón távozott el. Többen 
azonban felismerték az elmúlt év Miss Euró
páját s a többszáz főnyi tömeg az utcán él
jenezni kezdte öt. Az utca rendjét csak a ki
vezényelt nagyszámú rendőrség tudta helyre
állítani. X

Finom férfiöltönyök és felöltők csaknem félárban, 
példátlanul leszállítva!

Március 24-től 26-ig1
Saját kéazítményű divatos férfiöltönyök 

és felültök remek szabásban, kifogástalan 
kivitelben, amelynek eladási ára 70 és 80 
pengő volt, most egységárban

45 pengő
I.ászló Lajos férfiruha-üzletében, Vilmos 

császár üt 40 Ezen kivételes rendkívüli 
leszállított olcsó ár' oka. hogy a cég nagy 

— Molnár Frigyes emlékezete. A Fővárosi 
Szegény Gyermekkert Egyesület vasárnap dél
ben gyászülést tarlóit elhunyt elnökének. Mol
nár Frigyesnek emlékezetére. A gyászgyülésen, 
melyen számos jótékonysági és kulturális egye
sület képviseltette magút, kétszázötven szegény
sorsú gyermek, az egyesület védencei is megje
lentek. akik második atyjukként tisztelték és 
szerették a játékonvsógáról ismert Molnár Fri
gyes egyesületi elnököt. A gyászgyülésen tisza
zugi Polnay Jenő elnöki megnj'ilószavai után 
felhangzott Fenackel Vilmos főkántor sirató 
éneke, amely után dr. Scheibcr Lnjos főrabbi, 
dr. Dculsch Ernő igazgató-főorvos és Csillag 
Máté igazgató búcsúztatták az elhunytat

— „Nem élhetek gumi nélkül**  n mottója a 
Magyar Ruggynntuúrugyár RT. kiállítási pavil
onjának. melyben hatalmas festmény ábrázolja, 
hogy a falu életében milyen népszerű a gumi
áru. Uton-utfélon találkozunk vele a legkülön
bözőbb alakban. A legmélyebb benyomást a né
zőkre mégis a Cnrdutic és a légkamrás Tauril 
Elastic abroncsok teszik.

— Ismét nagy nyerési eredmény Törílknéll 
A pénteken befejezett XXIII. m. kir osztály- 
sorsjáték ötödik osztályú föhuzAsnln a nagy 
jutalmat 300.000 (Háromszázezer) pengőt az 
52547. számú sorsjeggyel ismét a Török A. és 
Társa Rankház Rt. (Budapest, IV., Szervita tér 
3.) szerencsés vésői nyerték.

— Férnazövcf-marndéknk fekete, sötétkék, 
barna és kékosszürtc. 3 m ’I<t egy (•'■••fiőllönyre 
i-lcgchrlö, hozzávaló bélésekkel együtt összesen 

135 pengőért szerezhetők be László Sándornál, 
i Báköcii-ul W. Postai rendelések utánvéttel.

8 PENGŐÉRT
na.ontn a legpazarabb környezetben. 
Sebészet, szülészet, nőgyógyászat a

Palota Szanatóriumban
VI., Sr.ob! ucca 8.

— Elek Ákos dr.. a váltóhamlsitó ügyvéd, 
az ügyészségen. Vasárnap délelőtt befejezték 
a főkapitányságon dr. Elek Ákos ügyvéd 
váltóhamisltási ügyében a nyomozást. A 
rendőrség megállapította, hogy a bűnös útra 
tért ügyvéd abban a hiszemben követte el a 
váltóhamisításokat, hogy idejekorán ren 
dezni tudja az ügyeket és báró Dániel Ti
boréit nem is szereznek tudomást a nevük
ben történi visszaélésekről. Időközben azon
ban rosszra fordult dr. Elek Ákos anyagi 
helyzete, aki azelőtt nagylábon élt és a leg
jobb társaságba járt a francia Riviérán. 
Vasárnap délelőtt a tényállás teljes tisztá
zása után, a már előzetes letartóztatásba he
lyezett dr. Elek Ákost álkisérték a detektí
vek n Markó-utcai fogházba.

— A párizsi angol nagykövet Briandnál. 
Párizsból jelentik: Tyrell, párizsi angol nagy
követ. szombaton látogatást tett Briand kül
ügyminiszternél, hogy MacDonhld minisz
terelnök megbízásából tájékoztassa a Ion 
doni megbeszélések állásáról. A nagykövet 
felkérte Briandt, hogy lehetőleg sürgősen 
térjen vissza Londonba, amit a francia kül
ügyminiszter meg is Ígért.

16 pengőért naponta 
teljes diótól, összes laboratóriumi vizs
gálatokkal. külön felszámítás nélkül 
nyújt a FASOR-SZANATÓRIUM (VII., 
Vilma királynő-ut 9.) belgyógyászati be
tegeknek a háziorvos Irányítása mellett, 
kétágyas klinikai rendszerű külön szo

báiban.

— Széli Gyula főrendiházi tag súlyos be
tegsége. Szegedről jelentik: Széli Gyula dr. 
neves szegedi ügyvéd, főrendiházi tagot va
sárnap délben életveszélyes állapotban kór
házba szállították. A főrendiházi tag ugyanis 
hirtelen vakbélgyulladást kapott és az utolsó 
pillanatban fektették műtőasztalra. Az or
vosok megállapították. hogy a gyulladás 
már egészen eliiszkösödölt és egy félóra ké
sés a beteg életébe kerüli volna. Az operáció 
sikerült, u beteg állapota kielégítő.

— Hanau asszonyt mesterségesen táplál
ják. Párizsból jelentik: Hanau asszonynak 
ma délben erőszakkal újból tóplálékot ad
tak be.

— Most tényleg meggyőződtek tisztelt vi
déki vendégeink arról, hogy érdemes a mi gyö
nyörű fővárosunkat meglátogatni és felkeresni 
az Olcsó Maradikvásár és Textilraktárt, csak 
az udvarban, Király-utca 32., ezen cég egy drh 
2 méter hosszú fehérített kész lepedői 3 pengő 
96 fillérért, vagy 1 méter vékonyszálu min
denféle fehérneműre alkalmas gyolcsot 98 fil
terért árusít.

árukészletét csökkenteni kívánja. Minden 
darab a legtökéletesebb kiállításban ké
szült. Nem tömeggyártmány, hanem szak
képzett munkások teljesítménye. E cég nem 
a haszon elérésére törekszik, hanem főcélja 
a jó hírnév kiépítése és ezért a vevő többet 
kap, mint amit remélt. Felhívjuk t. olva
sóink figyelmét ezen olcsó vásárlási lehető*  
ségre, mert Ilyen alkalom többé nem lesz.

1 — Holttestet fogtak ki ■ Danából. Vasár
nap reggel a csepeli gyepmesteri telep irányá
ban egy húsz év körüli férfi holttestéi fogták 
ki a Dunából. .Aholttcsten szürke zakó és fe
kete fűzős cipő van. Zsebében nem talállak 
olvan iratot, amiből a személyazonosságát meg 
állapíthatták volna. A rendőrség megindította 
a vizsgálatot.

•aemerei Matkov eh ny. rendőrtolttgy*  F» 

nemzetközi Nyomozú irodája 
IV.. vacl-ntca 20 Aut. UbO-öt

Rékaié, dtnkret megbízható

— Rablótámadás az országúton. Nagykani
zsáról jelentik: Horváth Teréz B8 éves asszony 
tegnap az alsőrajki országúton a vasútállomás 
felé Igyekezett. Útközben hozzácsatlnkozott egy 
fiatal legény és beszélgetni kezdett vele. Pót 
száz lépési mentek együtt, mikor a legény 
hirtelen rátámadt az asszonyra, leütötte, azután 
elrabolta a tárcáját és az eszméletlen Horváth 
Terézt az átmenti árokba lökte. Később akad
lak rá nz arra haladó községbclick. A csend- 
örsé-g megindította a nyomozást és rövidesen 
elfogta Nagy Imre 19 éves molnársegédet. 
Nagy Imrét, aki tagadja a rablást, letartóz
tatták.

— Sokan panaszkodnak az Osztályaorsjáték 
főhuzAsnlnnk utolsó hetében, hogy nem kaptak 
pótsorsjegyet, mert n főárusitók nz összes sors
jegyeket eladták. Miutón az uj sorsjátékra a 
kereslet még nagyobb, ajánlató*,  hogy min
denki most az első osztály húzása elöli, vegye, 
vagy rendelje meg sorsjegyét, ino.rl később elő
reláthatólag iámét Mm lezz zorajegy kapható.
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Vasárnap az egész ország 

hódolt Ady Endre emlékének
A költő síremlékét ffelavattál*

Vasárnap délelőtt ezrekre menő tömeg 
jelenlétében leplezték le Ady Endre síremlé
két a Kerepesi-tcinctöben. Már kora reggel 
özönlöttek az emberek a sirhoz, amelyet 
diszruhás rendőrök kordona fogott körül. 
Különösen

sok fiatal leány jelent meg a nagy költő 
síremlékének leleplezésénél, 

valamennyien virágot szorongattak kezük
ben, hogy majd letegyék a sírra a magyar 
ifjúság hódolatát. A híveken kívül azonban 
megjelent a hivatalos világ is,

eljöttek a kormány, a főváros és az Iro
dalmi élet reprezentánsai Is,

4z ünnepségre. Megjelent a nagy költő édes
anyja, özv. Ady Lörincné. is, másik fiának, 
Ady Lajos tankerületi főigazgatónak kísére
tében. Mikor 11 órakor az ünnepség meg
kezdődött, addigra már legalább

háromezer ember szorongott a sir körül.
A Himnusz elének lése után Liber Endr< 

tanácsnok vette át a főváros nevében a szob
rot,.cs tett ígéretet arra, hogy a magyar iro
dalom lánglelkíi költőjének emlékművét ke
gyelettel fogják megőrizni. A tanácsnok sza
vai közben

hullott le a lepel a szoborról
és lett láthatóvá Csorba Géza impozáns al
kotása: a csonka törzsön ülő markáns ro
bosztus féri!'Untra

Liber tanácsnok beszéde után az újságíró

— Balesetet okozott, után elrobogott >■ 
autó. Nagykanizsáról jelentik: Bodai Imre p;. 
pakishegyi gazdálkodó tegnap kétlovas kor l 
ján haladt a község felé a pápai várhegyről. A 
lejtős országidon szembe robogott vele egy bu
dapesti rendszámú autó. Bodai lovai megbok
rosodtak és elragadták a szekeret. A gazdál
kodó a lónak közé zuhant, amelyek összetapos
ták. Vérbefagyva, eszméletlenül akadtak rá és 
súlyos állapotban vitték a pápai irgalmasok 
kórházába. A csendőrség keresi a balesetet 
okozó autót.

— Walko Drinápolyba érkezett. Szta tabui
ból jelentik: A török haláron, Drinápolyban 
Walko külügyminisztert a török kormány 
és a külügyminiszter képviselője, a driná- 
polyi vilajet prefektusa, a rendőrfőnök, a 
vilajet első osztályfőnöke és a törökországi 
magyar követség ügyvivője fogadta. Az ál
lomáson diszőrség volt felállítva. A. kor
mány képviselője, Walko külügyminiszter 
feleségének gyönyörű virágcsokrot nyújtott 
át. 

uiiaghiro Kerüüp^roM, 
részletre is. 

w-k-w- * w-u < T VII.,Thökölv-nt26, Keleti p.u.99UJLAL Lf A.JU közelében. Árjegyzék ingyen.

— Botrány a bázeli színházban. Baselból 
jelentik: A városi színházban szombaton 
este mutatták be berlini fiatal színészek 
Wolf Frigyes ,.Zyankall (§ 218)“ cimü szín
müvét. Körülbelül a darab felénél a közön
ség egy része lármás jelenetekkel és pfuj!- 
kiáltásokkal megzavarta az előadást; itt-ott 
tettlégességre is sor került, ugy hogy rend
őrségnek kellett beavatkoznia.

Erdély és Bánát
legjobb és legelterjed
tebb magyar kisebb
ségi napit ao i a az 

üiinr'iYiUíniAP
ARAD
Telefon 91.

EfiDÉLY LEGJ03B íllffiWIIM.'ü 

testületek nevében Kárpáthy Aurél mondott mé- 
lyenszántó beszédet, megjelölvén Ady Endre he
lyét a magyar lírában. A család nevében Ady 
Lajos köszönte meg az ünnepeltet őst, végül pe
dig Ady Lörincné is rebegett néhány könnyes 
szót. Az ünneplő-beszédek után

megkezdődött a koszorúk áradata.
Egész halom koszorú gviilt össze percek alatt a 
síremlék talapzatánál: a testületek és egyesüle
tek koszorúim kívül elküldöttík megemlékezé
sük jelét a jóbnrálok és ismerősök is, közöttük 
Hatvány Lajos báró. Az iinepség végeztével meg
kezdődött azután a tömeg zarándoklása a sir
hoz és hullott a virág, a sok ibolya, meg hó
virág. Percek alatt nem lehetett látni a sok vi
rágtól a síremléket.

Vasárnap este a magyar ifjúság: a Bartha 
Miklós Társaság rendezett

nagyszabású emlékünnepet a Vigadó
ban.

Ezen az ünnepségen is megjelent özv. Adx 
Lörincné, aki a fiatalság sorfala közölt vo
nult fel nz ünnepien feldíszített nagy
terembe. Jl| az egyesület nevében Vnjto 
László köszöntötte a nagyasszonyt. Földessy 
Gyula „Ady és ifjúsága'' címen tartott elő
adást.

Földessy Gyula előadása után nagysza
bású, gazdag műsor következett. A fővárosi 
sziuhil; reprezentáns művészei szavalt a

Iu\ I I és énekeltek Ady Endre-versekcí

— Kizuhant a vonatból és meghalt. Békés
csabáról jelentik: Ismeretes, hogy néhány 
nappal ezelőtt Bélámét jor közelében a vasúti 
sínek között rábukkantak Ditlka Ferenc 60 
éves mezőcsáti iparos összeroncsolt holttes
tére. Kezdetben azt hitték, hogy Dulka bűn
cselekmény áldozata, a mai boncolás azon
ban megállapította, hogy a szerencsétlen em
ber. aki betegen ment Szegedre egy táblai 
tárgyalásra, kizuhant a vonatból és szivszél- 
büdés okozta halálát. Mivel [tulka a táblai 
tárgyaláson azt adta elő, hogy előzőleg két 
rendőrrel állítólag összeverekedett, a vizs
gálat megindult a rendőrök felkutatására.

— A csendflrsrakácsné bűne. Nagykanizsáról 
jelentik: A böhönvi csendőrörs egyik tagja ma 
reggel papirosba bugyolált csomagot talált a 
csendőrörs háza /áskamrájának a tetején. Mi
kor kibontották a csomagot, egy csecsemő holt
teste került elő belőle. Megindult a nyomozás s 
megállapították, hogv Balogh Erzsébet, a csen
dőrőrs szakácsnéja házasságon kívüli gyermek
nek adott életet. Hogy a szégyenétől megszaba
duljon, megfojtotta a csecsemőt és a holttestet 
a fáskamra tetején rejtette el. Balogh Erzsé
betet letartóztatták és a kaposvárri ügyészség 
fogházába vitték

— Letartóztatott leinykervskedő. Kassáról 
jelentik: Vasárnap Csobáncon letartóztatták 
Kosta Wladimir orosz emigránst, aki egyidcig 
mint kórházi alkalmazott, később pedig mint a 
csobáncí járás telekkönyvi tisztviselője teljesi- 
tett szolgálatot. Kosta Vladimírt, aki leánykercs- 
kedés vádja címén tartóztattak le, a kassai 
ügyészség fogházába szállították.

— Nem azonos. Stelner Viktor Szentkirálvi- 
utca 5. sz. alatti villamossági vállalkozó felkért j, 
bennünket annak közlésére, hogy nem azonos 
a múlt héten letartóztatott Sleiner Viktor mű
szaki kereskedővel.

— A sikkasztó gyomai végrehajtó a blrósá" 
előtt Békéscsabáról jelentik: A gyulai törvény
szék Ungváry-liműcsa szombaton kezdte tár
gyalni Jónás Károly gyomai végrehajtónak az 
ügyét, akit többrendbeli hivatali sikkasztással 
vádolnak. A tárgyalásra hatvan tanút idéztek 
meg és költségkímélés céljából a törvényszék 
kiszállt Gyomára, hogy ott tárgyalja le az 
ügyet. Hétfőn tovább folytatják a tárgyalást és 
ítéletre előreláthatóan szombaton kerül a sor <

— Betegség elől a halálba menekült. Somogyi 
Gábor 70 éves téglásmeater, az Alsó Rákosi ré
teken levő lakásán vasárnap hajnalban fel
akasztotta magát. Mire tettét felfedezték, már 
halolt volt. Somogyi Gábor egy évvel ezelőtt 
is hasonlóképpen akart véget vetni életének, 
ükkor azonban idejekorán levágták a kötélről. 
Életuntáégának oka hozzátartozói szerint: gyó
gyíthatatlan betegség.

— Akasztott ember az erdőben. A budakeszi 
erdő egyik félreeső tisztásán az arra járó ki
rándulók vasárnap délelőtt borzalmas leletre 
bukkantak. Az egyik fa ágán egy férfi holtteste 
csüngött. Azonnal levágták s a zsebében talált 
iratokból megtudták, hogy Árvái Ferenc, iparos
sal azonos. A rendörorvos megállapította, 
hogy tettét két nappal ezelőtt követte el. Holt
testét a törvényszéki orvostani Intézetbe szál
lították.

— Szocialisták ée sasok, ha találkoznak. 
Vasárnap délelőtt a Vilmos császár-utón, a 
Bazilika elölt, izgalmas verekedés zajlott le egy 
szociáldemokrata munkás és két „sas" között. 
Török Pál szociáldemokrata kovárzsegéd, Nép
szavával a kezében, s párt jel vénnyel a gomb
lyukában. a Vilmos császár-ulon álldogált. Arra 
haladlak Székely Pál és Miké József fiatal mun
kások, akik a Sasok szervezetébe; tartoznak s 
akik a sasok egyenruhájában voltak. A két sas 
állítása szerint, a szociáldemokrata munkás 
provokálóan lobogtatta feléjük a Népszavát, 
mire a sasok rátámadtak Török Pálra és ütle
gelni kezdték. A verekedésnek rendőr beavatko
zása vetett véget, aki ugy a szociáldemokratát, 
mint » két sast igazoltatás céljából előállítótlu 
a VI. kerületi kapitányságra. A tényállás tisztá
zása után botrányokozásért vonják felelősségre 
a verckedsc kezőeményenőjét,
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— Óriási tUzvéflz Newyorkban. Neutyork- 
ból jelentik: A Lám port és Holt hajózási 
társaság rakodópartján a Hudson-folyőn a 
parti vágányon álló nyolc teherkocsi rako
mányával együtt kigyulladt és elégett. A kö
zelben horgonyzó Voltaire személygőzös cs 
az Elsie tehergőzös a tűzveszély miatt kény
telenek voltak horgonyaikat felszedni és a 
hajókat biztonságba helyezni. A tűz oka is
meretlen, a kár több mint egy millió dol
lárra tehető. A lángok oly magasra csaplak, 
hogy a tüzet egész New-Jersey városrészben 
látták.

— Pusztító viharok Oroszországban. 
Kovnóból jelentik: Leningradban erős viha
rok következtében a Néva kilépett medré
ből. A folyam partján lévő több gyár telje
sen víz alá került Két munkásokkal megra
kott hajó felborult és utasai belefulladtak a 
Névába. Egy ötven munkásból álló csopor
tot, amely a folyam egyik jégfömbjén volt, 
a vihar elragadott A mentési kísérletek 
eredménytelenek maradtak. A hadiflotta pa
rancsot kapott, hogy haladéktalanul az ára
dás által veszélyeztetett lakosság segítségére 
siessen,

— A zürichi tóba fulladt Keller egyetemi 
tanár. Zürichből jelentik: Keller, 82 éves 
egyetemi tanár vasárnap délelőtt belefult a 
zürichi tóba. Holttestét délben kifogták. 
Keller 53 éven keresztül volt főiskolai tanár. 

Felöklelte a bika. Nagykanizsáról jelen
tik: Szulák Ignác somogyvisontai csordás vasár
nap hajnalban itatni hajtotta a csordát. Az ita
lénál egy bika megvadult, nekirohant és fd- 
öklelte. A szerencsétlen ember olyan súlyos sé
rüléseket szenvedett, hogy pár perc múlva meg
halt.

— Rogy lett Gandhi forradalmár? Dr. Mo- 
handasz Karaincsand Gandhi, u gazdag család
ból származó uríi s alondoni jogi fakultás tu
dora, eredetileg néni indult forradalmárnak. 
Amikor tizennyolc, éves korában Londonba in
dult, már öt év óin boldog férj volt, de hajóra 
illése előtt fogadalmat kellett az édesanyja ke
zébe. tennie, hogy három dologtól fog messzi 
idegenben tartózkodni: a hústól, a bortól és a 

nőktől. .Mint egyetemi hallgató aztán egy
ikben meghívta öt egy londoni ur vacsorára. 
Varsóra közben Gandhi súgva megkérdezte az 
inastól, hogy melyik éleiben van hús? A házi
gazda észrevette ezt a sugdolózást s amikor 
Gandhi bevallotta, hogy mi iránt érdeklődőit, 
házigazdája keményen rendnutnsitotta, hogv 
az ilyen magatartás nem illik genllmanhöz.

Gandhi erre szó nélkül felállót és otthagyta 
a társaságot, amely uriatlansógnnk tartja azi, 
ha ő az anyjának tett fogadalmához hű akar 
maradni. Gandhinak ez volt az első konfliktusa 
a fehérek társadalmával, öt évvel később, már 
mint kész ügyvéd telpedéit lc Dél-Afrikóban. Itt 
Charlestownból Prclóriába akart utazni és háló
helyet váltott a vonaton. Alig aludt azonban el, 
felkeltette az ellenőr és felszólította, hogy 
hagyja el a hálókocsit, mert szines ember lé
tére csak a — paklikocsiban van joga utaznia. 
Gandhi természetesen arra hivatkozott, hogy ő 
kifizette a hálókocsi árát és igy joga van azt 
használni; amire se szó, se beszéd, egyszerűen 
kitelték podgyászával együtt a vonatból s Ö va
lami istenhátamögötti kis állomáson tölthette a 
váróteremben az éjszakát.

A harmadik eset ugyancsak Dél-Afrikában 
történt meg vele. Kocsipostával utazott a fenn
ült a kocsis mellett a bakon. Útközben az egyik 
hollandus le akarta erről a helyről parancsolni 
s amikor Karamcsand Gandhi nem volt haj
landó a helyét szépszerével átadni, utitársa fel
pofozta öt s Gandhi nem vehete.lt magának 
a sértésért elégtételt, mert a többi utas is fe
hér ember volt s ezek mind bántalniazója mellé 
állottak. Ez a három hántolom robbanthatta ki 
belőle a szent fogadalmat, hogy népe felszaba
dulásáért fog ezután minden erejével küzdeni.

Es ez a bárom sertés okozta, hogy ma India 
negyedfélinillió embere nvilt lázadásban for
rong az angol zsarnokság ellen s hogy elszántan 
vívja a világtörténelemnek eddig legnagyobb 
méreg szabadságharcát. Érthető, ha ez a 
világhistóriai jelentőségű harc, Gandhira vonja 
napjainkban az. egész világ figyelmét ■ az em
berek kapkodják azt a drámai szépségű köny
vet. amelyben az elaggott Európának egyik 
legtisztább fejű gondolkodója, Romain Holland 
irta meg elikus-forradalmértársának, Gandhi
nak hatalamasan lüktető élettörténetét. Ez a 
könyv uj, illusztrált kiadásban, a napokban je
lent még (Dante-kiadás).

Kaszab Aladár 
síremlékének leleplezése

A kegyelet impozáns megnyilatkozása mellett 
avatták fej vasárnap a kerepcsiuti régi izr. te
metőben a Pesti Izr. Hitközség egy évvel ez
előtt elhunyt elnökének, Kaszab Aladárnak 
síremléket, melyet a gyászoló család állított. 
A siremlékavató ünnepségen az elhunyt csa
ládján. nagyszámú tisztelőin és barátain kivit! 
testüietileg megjelent a pesti izr. hitközség 
elöljárói kara, a Pesti Izr. Szentegylet vezető
sége s képviseltette magát több más hitközség 
elnöksége is.

A siretn lóka való-ünnepség Lincczky Bemát 
főkántor é$ a templomi kórus énekével kezdő
dött. A sirkőavató beszédet dr. Hevesi Simon 
vezető-főrabbi mondotta. Magasszárnyalásu be- 
szádban méltatta Kaszab Aladár emlékét, aki
nek életét — úgymond —-

■ humanizmus, az áldozatkészség, az em- 
brrszeretet, az idealizmus tüitűlte be 

s aki hitközsége és a magyar zsidóság érdeké
ben hervadhatatlan tevékenységet fejlett ki. A 
főrabbi beszédének elhangzása után Stern Sa
mu udv. tan., a Pesti Izr. Hitközség elnöke 
a pesti izraelita hitközség nevében rótta le a 
hála és n kegyelet emlékét Kaszab Aladár sír
iánál. amely sir fölült, a nemes, fekete gránit
ból emelt síremléken Kaszab Aladár neve alatt 
aranyos betűk hirdetik: Szeretet volt aláásol 
életének tartalma, célja, jutalma.

vehete.lt
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A Belvárosi Színház nem tart
hat premiert Rózsahegyi miatt

Egy vendégszereplés! engedély, mely nem ér semmit 
Újabb Gaál Franci-aiíér

A Belvárosi Színháznak határozottan bal
szerencsije van a két illusztris vendég
szereplő művészével, Gaál Franciskával és 
Rózsahegyi Kálmánnal. Ismeretes, hogy a 
Belvárosi Szinház hónapokon át keresett 
Gaál Franciskának darabol, inig végre talált 
egyet, a PattsyL, amelyet Fruska néven ül
tetett át magyarra. Alig hogy megkezdőd
tek a Pattsy próbái, kitört a Gaál Franciska 
—Somlay botrány, amely mint ismeretes, 
Somlay Artúr szerződésének felbontásával 
és távozásával járt. Scnkiscm pótolhatatlan 
azonban, igy Somlay helyett sikerült meg
nyerni Rózsahegyi Kálmánt, a Nemzeti 
Szinház illusztris művészét, aki azonban 
igazgatói engedély nélkül nem vállalhatott 
más színházban szerződési. Hiszen még 
emlékezetes az a tavalyi összetűzés, amely 
Hevesi Sándor és Rózsahegyi Kálmán között 
éppen egy vendégszereplési engedély meg
tagadása miatt folyt le, és amelynek végé
vel Rózsahegyi Kálmán gy időre fel is bon
totta a Nemzeti Színházzal kötött szerző
dését. Minden oka megvolt tehát a Belvárosi 
Színháznak arra, hogy

ne túlságosan bízzék Hevesi Sándor
■ Nemzeti Színház Igazgatójának enge

délyében,
amit megnehezített az a lény Is, hogy Hevesi 
Sándor a kérdéses időben Olaszországban 
üdült.

Hcltai Jenő igazgató intervenciójára azon
ban váratlanul megjött Hevesi Sándor táv
irati engedélye és igy Rózsahegyi Kálmán 
aláírhatta szerződését a Belvárosi Színház
hoz, de azzal a megszorítással, hogy itt csak 
azokon az estéken léphet fel, amikor sem a 
Nemzeti Színházban, sem a Kamara Szín
házban nincs elfoglalva. Ez a szerződési 
klauzula most váratlan és rendkívül kelle
metlen bonyodalom elé állította a Belvárosi 
Színházat. A szinház, amely bizolt abban, 
hogy a Nemzeti Szinház régebbi műsor
darabjai, a „Légy jó mindhalálig” és a 
„Cigányok" amelyekben Rózsahegyi Kálmán 
játszik, nem sokáig szerepelnek a jövőben 
a műsorrenden, éppen azért ugy tervezte, 
hogy a Pattsy bemutatóját ezen a héten meg
tarthatja. Azonban más történt. A Nemzeti

Budapest minden vidámsága és kacagása: 
Blller Irén felléptével

A csúnya lány
MInden este 8 érakor Föuárosl MŰVÉSZ SZintlSZ

(volt Fő városi Operettszinhás)

Kertész Dezső és Vaály Ilona 
szinigazgatók akarnak lenni

Szabolcs Ernő kezében van a Fővárosi Nyári Színházbérlete
Színházi körök!»en napok óta rendkívül ér

dekes hirt korportálnak. Eszerint Kertész Dezső 
és felesége, Vaály Ilona nyárra bérelni akar
ják a volt Fővárosi Opereltszinház dependen- 
ceát, a Fővárosi Nyári Színházat.

A hir annál meglepőbb, mert a Fővárosi

Változatlanul táblás házakkal arat sikert 

pántBKen 50 adszer 

.Bethlen-téri Színpad 
márciusi kabaréműsora.

Jegyekről előre kell gondoskodni
Elővételi díj nincs!

Helyárak 50 f.-től 3 P íg
Előadások kezdete 161 6 és föl 8 órakor

HOLNAP 
HI DD IlfillTÍV 

CSOüACSIJHPÁttZOK 
és a teljes műsor a

ROYAL ORI FniBtV
H o I y á r a k 30 fillértől p e u g ő i g.

Szinház váratlanul reprizre tűzte Csathó 
Kálmán nagysikerű „Te csak pipálj La
dányi” cirnü vígjátékét, amelynek egyik ve
zető szerepe szintén Rózsahegyi Kálmáné. A 
Cigányokat pedig a Kamara Színház sikere 
után áthozták a Nemzetibe és ott zsúfolt ha
zak mellett játsszák. Ugyanez történt a „Légy 
jó mindhalálig” cirnü darabbal, amely vál
tozatlan, érdeklődés mellett kerül szinre a 
Nemzeti Színházban. így történt az a furcsa 
esel, hogy csődöt mondott a színházi mate
matika és a három félig-meddig lejátszott 
darab uralja a héten a Nemzeti Szinház mű
sorrendjét. Ez pedig azt jelenti, hogy

Rózsahegyi Kálmán kivétel nélkül min
den este játszik a Nemzeti Színházban.
A Pattsy a Belvárosi Színházban már be 

mulatóra készen állott, amikor érdeklődtek 
a Nemzeti Szinház műsorrendje iránt. Mint 
a villámcsapás, ugy hatott a hír, hogy Rózsa
hegyi Kálmánnak egy estéje sem szabad és

a Pattsy bemutatóját ezért nem is lehet 
megtartani.

A színházban azonban nemcsak az okoz már 
bonyodalmat, hogy Rózsahegyi Kálmán miatt 
a Pattsy bemutatóját el kell halasztani bi
zonytalan időre, de az is, hogy ebben a 
bizonytalan időbe Gaál Franciska, a darab 
főszereplője, nem nyugszik bele. Gaál Fran
ciskának ugyanis fclléptidijas szerződtetése 
van a Belvárosi Szinházzal, igy a darab 
bemutatójának eltolásával jelentékeny anyagi 
károsodás éri. Gaál Franciska bejelentette 
a szinház igazgatóságának, hogy ha a Pattsy 
bemutatóját bármiképpen a lehető legsür
gősebben meg nem tartják, akkor

kénytelen lesz szerződését felbontottnak 
tekinteni és a színházat a fclléptidij 

összegére perelni.
A Belvárosi Szinház tehát a legnagyobb di
lemma előtt áll, hogy vájjon Rózsahegyi 
Kálmánt helyettesi lse-e gyorsan egy másik 
művésszel és a bemutatót a közeljövőben 
megtartsa, vagy pedig a Pattsyt vegye le a 
műsorról és gyorsan egy másik darabot hoz
zanak — Gaál Franciskával a főszerepben.

(». z.)

Nyári Szinház bérlete még három évre Faluéi 
Sándor kezében van. Meinhardlék, az Angol 
Park tulajdonosai, a Fővárosi Nyári Szinház 
háziurai azonban Faludi Sándor szerződésén 
találtak egy klauzulát, amely szerint bizonyos" 
esetekben

a bérleti viszony megszűnik.
Arról azonban elfeledkeztek, hogy a Faludi 
Sándor kényszeregyessége, illetőleg az Operett- 
szinház bukása előtt ez

■ bérlet Szabolcs Ernő Igazgató kezébe 
került,

aki a bérletet teljes egészében átvette — sőt 
már darabokkal és társulattal szervezkedik a 
nyári szezónra is. Nagyon meglepte tehát Sza
bolcs Ernőt az a lény, hogy az illusztris mű- 
vészházaspár bérleti tárgyalásokat kezdett 
Meinhardtékkal, annál is inkább, mert Kertész 
Dezsőék már előzőleg Szabolcs Ernővel társu
lás céljából folytattuk megbeszéléseket. A Fő
városi Nyári Szinház ügye tehát még nincs 
tisztázva és lehetséges, hogy a szinház nyitása 
előtt perre kerül a sor.

a bécsi opera világhírű kamaraénekese

című éneklő-beszélő hangosfilmben. 
Magyar szöveggel is!

Kizárólagos joggal: <$>-C ORVIN
A színészek pikáns leleplezése 

a színigazgatókról
Nem kötnek addig kollektív szerződést, amíg nem biztos, 

hogy jövőre kik lesznek a szinigazgatók
Minden évben már márciusban elkezdő

dött a színészek és a szinigazgatók tárgya 
lása a megkötendő kollektív szerződés ügyé
ben. Az idén azonban még semmiféle ilyen 
irányú tárgyalás nem történt abból az egy
szerű. de fölöttébb furcsa okból, hogy

a színészek nem hajlandók tárgyaló 
asztalhoz ülni a színigazgatókkal.

A Színész-Szövetség egyik rendkívüli bi
zalmas választmányi ülésén merült fel annak 
a szükségessége, hogy el kellene kezdeni a 
színigazgatókkal a kollektív tárgyalásokat. 
A választmány ülésen azonban egyik elő
kelő szinház, előkelő színésze felállt cs a 
következő bejelentést tette:

— Nem ajánlom, hogy tárgyaló asztalhoz 
üljünk a jelenlegi színigazgatókkal, mert 
köztudomású, hogy

néhány színigazgató kivételével nem 
biztos, hogy kinek lesz jövőre színhaza.

Már pedig nagy taktikai hibát követünk el 
akkor, ha annak a néhány szinigazgatónak 
kezébe adjuk már most azt a nagy szinész- 
rezervoárt, amelyből ők kényükre-kedvükre 
válogathatnak anyagot az általuk megszabott 
feltételek szerint Be kell várni, ameddig a 
színházaknak nagyon is válságos helyzete 
elmúlik és csak akkor kell tárgyaló asztal-

vígszínház
Hétfőn, kedden, cwtjtőrffikön, pénteken ób vasárnap 

oate

Grand Hotel
Vígjáték 3 felvonásban. Irt*:  PAIJL FRANK. 

Fordította: FODOR LÁSZLÓ.
Főszereplők:

Tttkon Ilona, Rajnai, HegerfUa. Góth, 
MaklAry, Gárdonyi és Peti

Szerdán éa Rzomhaton

TakOts Allce
Srinmfl 3 Mvonáaban. Irta: SZOMORY DEZSŐ. 

Fő a se re p I ők:
GninhuwHtfi Frída, Vágd Margit, ! 

t*domér»»k'  Margit. FjMtrrhftsy llonn. 
HrgrdUa,GAtb.TUrrK,Ha.|másy.<>Ar<lon> I. I 

Mukfáry, S'egö 

hoz ülni, ha már bizonyosak vagyunk, hogy 
kivel tárgyalunk. Szinigazgatóval-c, vagy 
csak volt színigazgatóvalI

A választmányi ülés helyeselt ennek a be
jelentésnek, amely egyúttal pikáns leleple
zésül szolgái a pesti színházi viszonyokról. 
A Színész-Szövetség elhatározta, hogy nem 
folytat tárgyalásokat addig senkivel, mig a 
színházak sorsa a jövőre nincs biztosítva.

Az én fiam
Jannings csodálatos művészete cs a svájci ha

vasok szemkápráztató panorámája ölelkezik 
azon a filmóriáson, amelyet ezen a héten vett 
műsorára a Décsi-niozgó. A legnagyobb ember
ábrázoló művész e pillanatban a film birodal
mában elvitázhatatlamil Emi! Jannings. Nép
szerűségét mi sem jellemzi jobban, hogy alig 
né.hány nappal ezelőtt Bécsbe érkezésekor olyan 
hatalmas tömeg gyűlt össze üdvözlésére, hogy 
majdnem agyonnyomták. Legújabb filmje az, 
amely „Az én fiam" cimet viseli cs közvetlenül" 
a nagy művész Amerikából való elutazása 
elölt készült. Ez az utolsó amerikai filmje ter
mészetesen már hangos és java művészetét adja 
benne az emberi fájdalmak hivatott ábrázolója. 
Egy kis svájci faluban játszódik a történet, a 
fensikokon épült faházakban, ahol ismeretlen 
fogalom a bűn és messzi idegenből kell érkez
nie valakinek, aki ezt megismerteti velük. 
Jannings egy kis havasi svájci falu polgár
mesterének figuráját kelti cicire a vásznon tö
kéletes hűséggel. És ugyancsak minden di
csérő jelzőt megérdemelnek partnerei: a gyö
nyörű Estcr Ralston és a markáns Gary Coo
per is.

Jannings nngv művészete mellett azonban a 
siker oroszlánrésze mégis csak . a rendezőé, 
aki a természet szépségeit állilolta méltó tár
sul a nagy művész produkciója mellé. Svájo 
égbenyuló havasainak minden pompája oda- 
varázsolódik elénk a vásznon, halljuk a hegyi 
patakok csobogását és a havasi pásztorok lába 
alatt ropogó hő muzsikáját.

Emil Jannings filmjén kiviil kitűnő hangos 
híradókat és nagyszerű amerikai fuvós-revüt 
szervíroz csemegének uj műsorán a Décsi-mozi.

• Holló Klára II. előadóestje. Holló Klára 
április 6-án este fél 9 órakor tartja második 
sanzón- és előadóestjét uj műsorral a Zenemű
vészeti Főiskola nagytermében. Közreműködik 
Gregor Vilmos operaénekes, kísér: Szelényi Ist
ván zongoraművész ős Szikla Adolf karnagy. 
Jegyek Fodornál (Váci-utca 1 ) és a Zeneaka
démia portásánál.
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Honthy Hannát majdnem 
végzetes szerencsétlenség érte 
vasárnap délelőtt a cirkuszban

Lezuhant a hat méter magas trapézról — Egy majom 
okozta a balesefet

Honthy Hanna már napok óta a délelőtt I 
jeit a Schmidl-cirkuszban tölti, ahol Zerko 
vita—Török Rezső „Meluzina" cimü artista ’ 
operettjének főszerepére készül. Ez a kü
lönlegesen érdekes operett nagy és eddig is
meretlen feladatok elé állítja a primadon
nát.

A „Meluzina" cirkuszi artistanőt alakítja 
ugyanis, aki

a színpadon lovagol, sőt egyszerű tra- 
pézmutafványt is végez.

Ennek a szerepnek gyakorlására kereste fel 
vasárnap délelőtt is a szerzők, valamint 
Berky Lili, Rátkay Márton. Kiss Ferenc., n 
darab többi szereplői és egy színházi lap 
fényképészének kíséretében a Schmidt-clr- 
kuszt.

A próba előtt Honthy Hanna ös&zgímrál- 
kozott Schmidt igazgató Maki nevű máj 
mával, amely a későbbi események során 
majdnem végzetes szerepet játszott. A próba 
lovaglással kezdődött, amely után Honthy 
egy kötélhágcsó segítségével a porond köze

Nehéz dolog ma mosolyt csalni 
az emberek arcára

— mondja Dela Lipinszkáia aki néhány órát Budapesten töltött
Vöröshaju. szimpátikus arcú, kedves és 

bájos asszony szállt le a délelőtti bécsi 
gyorsvonatról vasárnap, a keleti pályaudva
ron. Azonnal autótaxiba ugrott és robogott 
a Belvárosi Színházba. Dela Lipinszkája. a 
kitűnő orosz dizőz volt a pesti autótaxi mo
solygó utasa, aki

ma néhány órára Budapestre érkezett. 
Néhány órára csak, többre nem kapott en
gedélyt. Tegnap este játszott még Béc.sben 
és ma este is játszania kell, igy hát csak igen 
rövid időre ruccanhatott le hozzánk. Ez az 
érdekes, vöröshaju asszony ma Európa 

péről lelógó 6 méter magas trapézra kapasz
kodott fel. Már javában próbálta a mutat
ványt, amikor

rémült sikoltással lezuhant a trapézról 
az alatta lazán feszülő, alig megerősített 
hálóba. Az történt ugyanis, hogy a hágcsón 
észrevétlenül utánamászott a majom és 
Honthy kapaszkodó kezéhez nyúlt. A pri
madonna ettől annyira megrémült, hogy el
vesztette a lélekjelenlétét és lezuhant.

A hal méteres zuhanástól eszméletlenül 
terüli cl a hálóban. A megrémült kollégái 
a primadonnát kiemelték és a cirkuszigaz
gató lakásán nagynehezen eszméletre térí
tették. Nagy fájdalmakról panaszkodott, 
ezért gyorsan a mentőkért telefonáltak, de 
mire a mentők kijöttek, már nem akadt dol
guk. Honthy Hannát ugyanis autójába ültet
ték. amely gyorsan egyik közelben lévő sza
natóriumba hajtatott. Itt megállapították, 
hogy’ szerencsére csak könnyebb sérülésről 
van szó. Délután már fel is lépett a Városi 
Színházban, igaz, hogy fájdalmai miatt né
hány táncszámát kénytelen volt kihagyni.

egyik legjobban értékelt és elismert előadó
művésznője. Relnhardt fedezte fel, mikor a 
Jose/stödter Theater egyik előadásán beug
rott és azóta ünnepelt sztárja színházának.

Kél száma közben örömmel és szívesen 
fogadja a Hétfői Napló munkatársát, aki be
kopogtat az öltözőjébe interjúért.

— Én csupa ismerős arcot látok a szék
sorokban, — mondja mosolyogva — hiszen 

nem először vagyok itt maguknál.
Jártam már Pesten Jushnyjjal is, külön is, 

I szeretem a pestieket nagyon, remélem, ők is 
(szeretnek egy kicsit engem. Kell is, hogy

A NÉPBIZTOS
ORBÓK ATTILA DRÁMÁJA

Főszereplők : Hollós Ilona, Orsolya Erzsi, L. Toronyi Imre, IHarsányI R 
Baló Elemér, Várady, Gonda, Boray, Grtrday, Bax«ay,Lontay,Sarlal,GaAi

Rendező Bársony István

Tárgya a mai kommunista Moszkva
Premier 27-én, csütörtökön este 8 órakor 

“tens“rekáonr nyilvános főpróba! 
Uj SzinliAac

szeressenek, mert én is csak annyi más mű
vész közös sorsát hordom,

viszem tenyeremen az orosz művészetet, 
az orosz nép lelkét, a balalajka és a 

harmonika zenéjét.
Ennek a művészetnek akarok híveket sze
rezni s ha mosolygó, vagy meghatott arco
kat látok a nézőtéren, amikor számomat be
fejeztem, — ugy érzem, teljesítettem a misz- 
sziómat. Persze, ne gondoljon arra, hogy én 
apostolnak érzem magam, szívesen éneke
lem a franciás könnyedségü, frivol sanzo
nokat is, mert

nagy üröm az n nehéz dolog mosolyt 
csalni az emberek arcára.

de a lényeg, az igazi, mégis csak: az orosz 
dal.

Dela Lipinszkája díszleteket is hozott ma
gával Becsből. Néhány függönyt, néhány 
groteszk vászondarabot, amik strafTázsul 
szolgálnak utólérhetetlen előadóművészeié
hez. Közöttük van a híres,. Kék madár" kol
dusjelenete paródiájának érdekes, groteszk 
díszlete is. Lipinszkája asszony azt a szá
mát is előadta Budapesten, amelyen egész 
Európa nevetett már.

Vasárnap délelőtt zsúfolt nézőtér köszön
tötte a Belvárosi Színházban a színpadra 
lépő Dela Lipinszkáját, akinek számait Rá
kosi Pál, a színház rendezője konferálta be 
néhány szóval. Lipinszkája műsorának leg
híresebb számait énekelte el, ellenállhatni- 
lan charinejával, nagyszerű, groteszk ember

ié brázoló képességével. A tömött széksorok 
közönsége a szó legszorosabb értelmében 
nem akarta leengedni a színpadról ezt a 
nagyszerű színésznőt. Rengeteg ráadást kel
leti adnia. Groteszk számai és pikáns san
zonjai mellett különösen nagy sikere volt 
orosz dalainak.

(á.)

A Royal Apolló 
Strauss - operettje
Oscar Strauss, a világhíres keringőkirály sze

rezte azt a melórliagazdag, szinpompás muzsl- 
káju operett zenéjét, amelyet szerdán mutat be 
a Royal Apolló. Szabályos Strauss-operett-be
mutató tehát a moziban! A hangosfilm széles 
lehetőségeket nyújtott a színjátszás és a zene mű
vészeinek és igy megtörtént az a csoda, hogy 
Strauss Oscar eredeti és uj premierjét nem a 
színházban, hanem a moziban üdvözölhetjük. 
Amerika dollármillióival tehát minden akadályt 
leküzdött. Ez a tény egymagában a hangosfilm 
óriási diadalát jelenti, amely valóra váltotta 
azt a paradoxont, hogy egy film bemutatója 
egyúttal zenei eseményként számítódhat. Oscar 
Strauss minden operettjét nagy várakozás előzi 
meg és világsiker követi. Mennyivel teljesebb 
és nagyobb ez a világsiker, ha a film szárnyán 
repül az öt világrész metropolisaiba, vagy akár 
a hottentották falvaiba. De teljesebb a siker 
azért is, mert Strauss legújabb operettjét, 
a.,.ely a „Herceg és a táncosnő" címen kerül 
bemutatásra Amerika két legnagyobb operett- 
sztárja:Harold Murray és Norma Terrys játssza, 
de a filmben jelentős szerepet kapott Palásthy 
Irén, a külföldre szakadt nagy magyar prima
donna is.

A „Herceg és a táncosnő" a legszerencsésebb 
átmenet az operett és a film között. Pompás, 
izgalmas, de romantikus történetet vetít vá
szonra ez a remek Fox-fllm, amelynek minden 
kockájából a leggyönyörűbb Strauss-muzsika 
árad. A film nem beszél, hanem feliratok pótol
ják a dialógusokat, de annál bővebben csen
dülnek fel a gyönyörű énekszámok, amelyek
nek mindegyike rövidesen a pesti utca slágere 
lesz. Néhány olyan Strauss-slágert intonál ez a 
film, amely fheatre-pare-szerü színházi bemu
tató magasságára emeli a Royal Apolló szerdai 
premierjét.
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SZÍNHÁZI napló
A hét egyik legérdekesebb premierje az t.j 

•fi- Színházban fog lezajlani, ahol Oibók Attila 
„Népbiztos" cimü darabja kerül színre. .4 négy 
felvonúsos drámát az orosz szovjet életéből 
veszi Orbók Attila. 4 női főszerepet Orsolya 
Erzsi fogja alakítani, aki egy vádbiztos felesé
gét játssza. Hollós Ilona egy arasz diáklányt 
alakit, a férfiszerepekben pedig I. Toronyi 
Imre, Harsány! Rezső. fialó Elemér. Váradi 
Rajos, Horog Lajos, Gonda József, Gál Dezső 
és a színháznak majdnem minden tagja kap 
jelentős munkát.
n iller Irén beperelte a Városi Színházai 

■D elmaradt fellépéseinek honoráriumáért, 
fíiller Irént ugyanis ötven estére szerződ
tette a Városi Színház és az ötven estél nem 
játszatta le vele. .Mikor pedig fíiller Irén kö
vetelte elmaradt felléptidijait, a Városi Szin
ház azzal érvelt, hogy fíiller most a Fővárosi 
M üvész-Szinházban játszik a „Csúnya lány"- 
ban, igy nincs joga a Városi Színházban fel
lépéseket követelni, fíiller Irén választott bí
róság elé viszi az ügyet, amely dönt majd 
ebben a fogas kérdésben.

Már csak néhány napig

isebb affér játszódott le a Király-Szin- 
J*  házban, ahol arról volt szó, hogy a Vik
tóriát leveszik műsorról és helyette már áp
rilis első napjaiban bemutatják Szilágyi 
László és Eisemann operettjét, az Alvinci 
huszárokat. Földes Imre és Ábrahám Pál a 
Viktória szerzői erélyesen tiltakoztak a terv 
ellen, hiszen szerintük semmi sem indokol
ná a Viktóriának műsorról való levételét. 
Ha a tiltakozás nem is. de a mezőgazdasági 
vásár meghozta az eredményt, amennyiben 
a Viktória bevétele jól feljavult és igy a Ki

rály-Színház április 12-ike elöli nenr is gon
dol a 'premierre. De nem is gondolhat, mert 
a: Alvinci huszárok, amelyről Szilágyi 
László, a következőképen nyilatkozik, még 
nincsen előadásra készen.

Édes, békebeli hadgyakorlat három 
felvonásban — ez a darab — mondja Szi
lágyi László — Egy vidéki kastélyban es
küvő folyik, amelyet a hadgyakorlat meg
zavar. 4 kastélyba kvártélyozzák ugyanis a 
hadgyakorlat tisztjeit. Mőndani sem kell, 
hogy a menyasszony nem a vőlegényé lesz 
hanem a bekvárlélyozott kapitányé .4 da
rab három felvonúsos csupa vidámság. .4 
komikusokon van a hangsúly! Dénes Oszkár 
saját békebeli ősét, egy orfeumi kártyás
sodródót játszik. Sarkadi Aladár egy béke
beli miniszteri tanácsost, akit a nászéjsza
káján megzavarnak. Fejes Teri egy bécsi tá 
bornak jukker lányát. Siró Anna Karola - 
('.eciliii-szcrű revüprimadonnát játszik. Lá
basa Juci a menyasszony és Kertész Dezső 
a huszárkapitány.

Vasárnap délelőtt Szentpál Olga táncművé
szeti iskolájának növendékei jól sikerült 

matinét rendeztek a Fővárosi Művész Szinház 
bán. Sok tehetséges növendék között feltűnést 
keltett Hegedűs Ella és Rotlka Lola, akik több 
pantomimben mutatkoztak be és a közönség 
nagy tetszéssel és tapssal fogadta számaikat.
O zokolay Olly súlyos beteg még mindig. 
& Ugy volt, hogy a Fővárosi Alüvész- 
Szinházban sorra kerülő „Nagyicce" cimü 
Török Vince katonaoperett egyik főszerepét 
fogja alakítani, részt is vett az egyes próbá
kon, de a próbák közben rosszul lett. Haza
vitték a torokgyulladásából csak imént fel
épült primadonnát és alapos vizsgálat után 
az orvos megállapította, hogy a művésznő jó 
néhány hónapig nem is gondolhat a szín
padra, mert teljes felépülése után is még két 
hónapot kell nyugalomban eltöltenie. Szökő- 
layt az idei szezonban nem igen táljuk a 
színpadon.
*7 encinfivészefi Főiskola nagytermében va- 

sárnap délután ünnepelte Bura Károly 
harmincéves primási jubileumát. Nemcsak u 
termet, hanem az emeleti karzatokat is zsufo 
lásig töltötte meg a közönség, melynek sorál 
békebeli huszártisztek uniformisai tarkították. 
Szathmáry István, a Petőfi Társaság tagja és 
Mándoky Sándor tábori esperes üdvözölték a 
jubiláns prímást, akinek tisztelői valóságos vi
rágerdővel borították be a cimbalmokat. Az 
üduözlőbeszédck után Bura Károly, Magy ári 
Imre, Bura Sándor és Radics János egyesitell 
zenekara élén rázendített a „Lehullott a rezgő 
nyárfa" kezdetű nótára, majd Bodán Margit és 
Cselényi József magyar nótákat énekeltek. Vé
gül Bura Károly zenekarának élén előadta saját 
szerzeményű indulóját.

— Capitolban Atlantié már csak néhány napig.

A Magyar Szinház szenzációs műsora:
V O L P O N E ma, szerdán (huszonötödször), csütörtökön és jövő szombaton.

H AMLETkedde.
.M. O R FI U Mi. pénteken

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM (e színpadon először)

Csütörtökön este tartju a Zeneművészeti 
Főiskola nagytermében Hammersclilag 

János nagy orgonahangversenyét. .4z esté
lyen Falus Edit a Városi Szinház kitűnő fia
iul tagja fog énekc'ni, akit Berg Ottó, az 
Operaház karnagy] kisér zongorán.
JDerlinben alaposan dolgoznak a magyarok. 
•*-*  Mig nálunk a filmgyártásról csak beszél
nek, addig a berlini magyarok egymásután arat
ják filmsikerüket. .4 napokban jelent meg 7.a- 
polska híres regénye, a „Varsói citadella" fil
men és a film főszerepében Várkonyi Mihályt 
tapsolta a berlini közönség. — Bolváry Géza 
is elkészítette a „Delikatessen'*  cimü filmjét, 
amelyben úgyszólván csak magyarok játszanak. 
Verebes s Harry Liedtke .játssza a főszerepet 
és nagy szerepet kapott ebben a filmben Hu
szár Pufi és Szenes Ernő is. .4 film segédrende- 
zöjc is magyar, egy Baki nevezetű ur, aki Né
meth Juliskának a férje. Csodálatos, hogy min 
denűtt tudnak a magyarok filmet gyártani, csak 
itthon nem! '
TTa már a -filmnél tartunk, bcszámolha- 
** tünk arról, hogy Reinhardt is sutba 
tette a hangosfilm iránti ellenszenvét s el
határozta. hogy hangos filmmel is fog dol
gozni. Reinhardt tervei szerint minden nagy 
színházi sikerét filmre viszi. Elsősorban a 
híres berlini Denevér előadás kerül hangos
filmre, amelyet igy a reinhardti átrendezés
ben az egész világ meg fog ismerhetni.

A mezőgazdasági vásár természetesen kedve
zően befolyásolta a színházak helyzetét. A 

héten alig volt szinház, amelyiknek nézőtere 
meg ne telt volna, leginkább vidéki közönség
gel. .4 Fővárosi Müoész-Szinház pénztáránál va
sárnap délelőtt egy öreg, vidéki anyóka jelent 
meg. Két jegyet kért estére, de mivel már csak 
ötpengős helyek voltak, az anyóka fejcsóválva 
előszedte zsebkendőjét és kikötötte belőle a jól 
összegyűrt egyetlen tizpengősét. Meg akarta vál
tani a jegyet még ilyen drága áron is, Kabos 
Gyulát, aki nemcsak színigazgató, de egyúttal 
művészember is, meghatotta ez a jelenet, elvette 
kezét a színigazgató zsebétől és két potyajegyet. 
utalt ki a töpörödött anyókának. Ez nagy hú-1 
lálkodással fogadta a nem várt nagy ujándékotA 
de azt semmi áron nem akarta elfogadni. I

— Miből élnek meg akkor a szinész urak, — 
mondta az anyóka.

íme egy ember, akinek aggályt okoz Pesten 
a potyajegy!
Mfondja még valaki, hogy színházi válság 

1 * van Pesten. Jubileumi színházi hét kö
vetkezik. Vasárnap tartotta a Nemzetiben 
első jubileumát az „Arra", Szép Ernő köl
tői darabja. .4 közönség melegen ünnepelte 
Bajor Gizit és Uray Tivadart. — Csütörtö
kön játssza ötvenedszer uj műsorát a Bcth- 
lentéri Szinház, amelynek miniatűr sláger
operettje, Kellér Dezső—Hetényi—Heidel- 
berg „Mákvirág"-ja óriási sikert arat estén
ként. — Végül pénteken érkezik el máso
dik jubileumához a Fővárosi Művész Szin
ház kitűnő operettje, a „Csúnya lány" is.
T^zeisler Edithről beszél néhány hét óta a 

budapesti filmvilág. Ez a fiatal alig 
tizenhétéves spitztáncosnő. aki 78 percig 
spiccelt egyfolytában kitünően a spiccele s 
eddig el nem ért világrekordját állította fel. 
A Mctro-Goldwyn-filmgyár felvételt készített 
róla és kiküldte Amerikába. Válasz még nem 
érkezett róla, de bízunk benne, hogy a kis 
Czeisler Editből filmsztár lesz. Addig is a 
külföldi artistaügynökök halmozzák el aján
latokkal a fiatal leányt, aki április 1-én Ham
burgban vendégszerepel. Utána Berlin, majd 
Zürich következik. íme egy fiatal magyar 
leány elindul a siker utján.

Lya & Georg
ULIUBOUCE

Az egyik epésen találó megjegyzéseiről is- 
meretes tibrettista mondta zeneszerző 

társáról:
— Ez az ur az első magyar millenáris ze

neszerző.
— Hogy-hoggf — kérdezték tőle.
— Hon árverés van nála, hon foglalás.

DALLAMOKQeitiierd
SZERDdrO ROMANTIKA 

ÉS HUMORA
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
Tovább áll a harc az élen 
A döntetlenül végződött Ferencváros—Újpest mér
kőzés után is Újpest a ligabajnokság váromá
nyosa A Hungária az első félidőben elveszítvén 
Kocsist, csak erős küzdelem után győzhetett a 

Harminchármasok fölött

Ötvenhárom percig tíz játékossal küzdött 
a Hungária és mégis megnyerte a meccset 

Hungária—Budai 33-as 1:0 1:0)

, .Túl vagyunk tehát a nagy eseményen!
Gyönyörű, igazi futballidő kedvezett az 

Újpest—Ferencváros-mérközésnek s ennek 
megfelelően teli ház elöli mérkőzött meg a 
két csapat. Már a kora dé'i órákban meg
indult a népözön az FTC-pálya felé s ami
kor kezdetét vette a mérkőzés.

Kocsis sérülése folytán 53 percen keresz
tül 10 emberrel játszott,

A döntetlen folytán tehát megmaradt az 
Újpest egy pontos előnye, ami a korábbi 
küzdelmek érdekességének legbiztosabb zá
loga. Pereg a futballfilm . . .

A nagy derby előinérkőzése váratlanul ér
dektelen, szimpla játékkal lelt el. A favorit 
kék-fehérek Kocsis sérülése mialt a meccs na
gyobb részét tiz emberrel küzdötte végig. A bu
daiak ennek következtében nagy lendülettel és 
kedvvel játszva, sehogysem szolgáltak rá a ve
reségre.

A Hungária csaapalában Konipóti volt a leg
jobb. Rajta kívül fíarátky, Tlcska és Ujuáry ér-

36.000 főnyi közönség adott díszes ke
retet az Üllöi-iiti arénának.

Meg is érdemelte a mérkőzés ezt a nagy 
érdeklődést. Végig szép, élvezetes volt a já
ték s nyomát sem lehetett látni a játékoso
kon az ilyen szokásos izgatottságnak. Mint 
várható volt, a Ferencváros nagyobb techni
kai tudását az Újpest lendülettel ellensú
lyozta. És hogy a két ellentétes stílus ki
egyenlítette egymást, mutatja az eredmény.

Előzőén a nap m,ásik bajnoki mérkőzése 
került lebonyolításra, amit a Hungária nyert 
meg. A Budai 33-as egyenrangú ellenfele volt 
nagynevű ellenfelének, amely azonban

Á

I. KERÜLET
Antal vendéglője

Fahn FOlöp

vendéglője

Molnár János vendéglője

Plaszkony Ferenc vendéglője

A bajnoki tabellán a helyzet változatlan.
1. Újpest . . . . 16 28 (52—20)
2. Ferencváros . . 15 35 (52—16)
3. Hangú rí a . . . 15 22 (32—28)
4. Hl. kor. FC . . 16 17 (25—28)
5. Budai „33“ . . 16 15 (24—191
6. Bocskay . 16 15 (28—29)
7. Bástya . . . 16 14 (34—38)
8. Kispest . . . . 16 12 (14-24)
9. Pécs-Baranya . 16 12 (20—36)

10. Attila . . . . 16 11 (15—25)
11. Somogy . . . 16 9 (17-41)
12. Nemzed . . . 16 8 (11—36) Egy jő taccsdobás ... 1:0'...

demel dicséretet. A Budai 33-as gólképtelen 
csatársorából csak Schmidt nyújtod elfogadha
tót. A halfsorban Kallcnccker, a védelemben 
l.öwy volt jó.

Hungúria-fölénnycl kezdődött a meccs.
A 3-lk percben taccsdobás után Tlcska 
Barátkyhoz passzol, aki a labdát a hálóba 

kiildl (1:0).
A korai gól elbizakodoltá telte a kék-fehéreket, 
a budaiaknak viszont semmi sem sikerült. így a 
játék nem sok élvezetet nyújtott. Slancsik, 
majd Sleiner mulasztott el két jó gólalkahnal. 
A lliloldalon viszont Hirzer és Kompóli lövései 
felső lécet súroltak. A 37-lk percben Kocsis a

Keréltpárok - varrógépek - sportcikkek
legolcsóbban beszerezhetők a

Csodaaruházban. Üllői-ut 40.
.lózset-körnt sarkán (Corvin Színház mellett)

Resz.eaizeíesi Keauezmeny i •

16-oson belül elesett s fekve kézzel érintette a 
labdát. A közönség egy része ll-est reklamált. 
Ezután pedig Kocsis sérülten kiállt.

Szünet után folytatódott az unalom. Kocsis 
helyén Rcmmer játszott, öl viszont Barátkv he
lyettesítene. A tiz ember ellen játszó kék-fehé
rek ellen a budaiak nagy fölénybe kerüllek.

t&refar BAKSOR,
csapolnak

Hassa Ferenc vendéglője

28.
Kotr György vendéglője

Nádor utca 24.

Kriszti na-körut 81.

48.

14.
József vendéglője

Németh Károly vendéglője

8.

».

1.

8.

Vári-ut 50.

Sziget utca 15.

Pálffy-tér 4.

1.

Tavasz-utca 16.

IV. KERÜLET
Adorján! Albert vendéglője 

Régiposla-ulea 5- 
Erzsébet plucc és étterem, özv. Szabó Imréné 

Egyetem-utca 5.
Knopper Károly vendéglője „A Postáshoz'*

Párlat-utca 5.
Kunovszky Géza vendéglője
Mátyás-Pince, Baldauf Mátyás

Kecskeméti-utca

Bokor Ferenc éttermei
Bula Bálái*  vendéglője

Csörgils Lajos vendéglője

Grosz l.ipót

ihököly-ut 32.

Baroas-téi 13.

Aréna-at 58

Baross-tér 15.

Wesselényi-ulca 50.

Aréná ul 2®.

Petrákovlts József vendéglője
Kakö-tér 6.

Poseh Béla éttermei
BáMya-utoa 17.

Sehwela István sörözője „A
Scmsel József vendéglője

Váci-utca 34.
Piszkoshoz"

Curín-utea

Spolnrlch éttermei
Só-utca 6.

Öllé Béla vendéglője
Puta István vendéglője

\kadémia-utea

▼ád-at

14.

Upótkörut t8.

Frzsébet-tér 1.

Hoffer Ferenc vendéglőj
Hopp József vendéglője
Kovács Gyula vendéglője

Ernő
Kurz János Keleti-pályaudvar

MUhlbacher János vendéglője
Pólyák Sanyi étterme

Thököly ut 20

Nefclejts-ulca 9.

bel királynéul 1t8. 
éttermei 

Thóköly-ut 1.

Caerey-ntea 10.

Szőke György vendéglője
Hajó-utca 5.

Mándoky Ferenc vendéglője
ÜUót-ut 40. 

vitéz. Mlskolczy J. Károly vendéglője
Rökk Szilárd-utca 10 

Potzmann Mátyás éttermei
Ollóiul 8

Reichmann Gyula vendéglője
Haza Kálmán-tér 5

Relgl Gy. Béla. Sportbuffet
Sághy Ijtjos vendéglője

Schmld Antal vendéglője

Székely Ferenc vendéglője

József-körul

Rökk Szilárd-úti

Józaef-körut

75

V.

30

21

43

85

VI. KERÜLET
Bakonyi Péter vendéglője

flkovlcs „Westcnd"-söröző

Kerber Llpól

Nelger Jakab éttermet
Párisi Nagy Áruház

v uffa tl-páljRaad var.

Berlini-tér X

Teréz körút 4.

Arénául
Slmkó Béla vendéglője 

Városliget, ..................  ...
Sípos Benő „Arany fácán"-étlerem

Ktrálv-ulea 100 
Tóth Lajomé „Fekete Bika" vendéglője 

Sztnyvy Merse-utea 17.

Mutatvéoyoi fér

Andrássv-nt 44.

VII. KERÜLET
Amldslcs Miklós vendéglője

Antal Józsefné vendéglője

Dalia József vendéglője
Ilnlogh I. Réláné éttermei

Rotlenbiller-utca 5/b.

Nfirnherg-utra 85. 
éjjel nyitva) 

Izabelta-lér 2.

Kerepesi ul S9.

Sehulla Ferenc vendéglője
Aréna ut 68.

Király-utca 11.

Siói
Tratilmi

József vendéglője
Péter vendéglője

Veres Kálmán vendéglője

Wle«ner Vilmos vendéglője

Király-ulca 67.

Garay-utca 50.

Dohány-utca 54.

Thököly-ut 8.

Thököly-ut 56.

Károly királyul 16.

Királv-utM SPfb

VIII. KERÜLET
Bandi' Ferenc éttermei
Beer László vendéglője

Főherceg Sándor utca 
Bognár István vendéglője

Raroaz-utca
Dénes József Dreher Sörözője (volt Rémi) 

Józaef-körul 4.
Fohn Miksa
Glsslnger Vili Hu ff cl

Thék Endra-utea

28.

44

Király Lajos vendéglője
Knoll Nándor vendéglője

László látván vendéglője

IJIwy Sándor
Lukács-étterem söröző

Népuzinház-utca

Fíumci-at

46.

üllói-ul
(szabad csapon)

Rákóczi ul 29.

Rákócziul 55.

özv. Tlngl Alajosáé vendéglője
Főherceg Sándor-iér 3 

lökés Géza Kispipa vendéglője
Szentkirályi-utca 17. 

özv. Varga Jiinosné vendéglője
Márii

Wagner Jenő vendéglője

IX. KERÜLET
Farkas Pál vendéglő-étterem

Gaál János vendéglője

Terécia-tér 1

Oll«l-ut 64

Gebauer Rezső Széchenyi-sörözője
özv. Hajdú Jenőné
Honig Adolf

Ifj. Király Pál vendéglője
Menzer Manó

Báday-utca 4.

Gróf Hatter-utca 52

Mcster-utra 2 
a .Maratoni Futóim? 

Cllől-ut 81

Lónyay-utea 19
Noflezee Béla vendéglője (volt Lindmaycr M.)

Mcsler-uk-a 8

Pipa-utca 2/h 
Schwart Miklós Ganibrinus-sörözőic

Boráros lér 1 
Sípos Ferenc vendéglője a Piros Almához 

Ranolricr-ulea 9
Szeldler Miksa
özv. Vas F.déóé

Tflzoltó-nlca 3Vi

Vendéglő-Üzem. „Vámház-PInec*
Welnberger Béln

Sóház-ulca 11

Gyep utca 50

X. F»ERÜLET
Illés Pál vendéglője

Ranolder-utca 8

Kerepesiül 146 
özv. Kormány Ferencné vendéglőié

Kerepesi ut 24
Ifj. Kuchlles Pál vendéglője

Leimctler Ferenc vendéglője
Kőbányai ul

48.

44.

4.

1.
48.

7.
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Harcminchatezer néző, két gól, sok izgalom 
a derbyn, amelynek nincs vesztes” 

Újpest—Ferencváros 1:1 (1:1)
Antófülők villamos-csengetés, rondőrlovak 

patáinak csengése, vezényszavak, káron.kódú
tok és izgatottan siető 36 ezer emberek . . 
Ez volt röviden a külső kép vasárnap délután 
•z Üllői-totón. .16 tavaszi idő. ragyogó toalettek, 
Hagy nevetések és mégis fojtott izgalom ... ez 
• zsúfolásig tömött aréna képe belül. Derbyl 
Döntő harc a ligabajnokságért az Újpest és a 
Ferencváros közölt. Elcsattan az első derby- 
pnfnn, megszületik az első dcrby-igazoltatás, 
aztán derby-fllmezés, fotografálús, pereg a. 
pengő a levegőben, Fogl III. választ, fütty... é*  
a derby-óra mutatója megállíthatatlan kilenc

A Ferencváros vezető gólja. Dudás hi báz és Kohut — végre — nem téveszt.
Reklám-léggömbök légiója röppen az égre ... I precizitással küldi Stóflán fejére a labdát, inneqi 

frenetikus tombolás, de mindjárt elül, ahogy I Auerhez, majd Spilzhez kerül. A bekkek leáll
óira indul a játék. Toldi ritkán látott, kapás- I nak, csak 
bői lőtt labdája vált ki hatalmas szisszenést I Amsei kísérli meg a lehetetlent és Spitz
mindkét pártból, de rögtön ezután az újpesti I felé Indul, de ahogy megmozdul, már száll
gépezet lendül mozgásba. A fedezetsor remek I a léc alá a mérkőzés második, utolsó s az
búzásokkal tör előre, Volentik szinte mérnöki | Újpestnek az első helyet jelentő gól. 1:1!

A gól, amellyel Újpest továbbra is bajnok jelölt maradt.

Ismétlődik a szilaj koncert, ismét léggömb-erdő 
suhan fel a tavaszi szélben, csókok a pályán, a 
tribünön, a harminchatezer néző közül most 
tizonnyolcezer örül. A meccs tovább tart s las- 
Ban-lassan kialakul az egész további időt jel
lemző idegesség. Nagy helyzetek mindkét olda
lon, néhány kemény összecsapás, de semmi 
több. Vé*e  a félidőnek.

Szünetben kékes köd gomolyog a tribün előtt, 
* gyors cigaretták ideje következett el, na meg 
H tippcléseké. Csöndes megelégedettség az ur 
Most mindkét oldalon. Majdl... — hangzik a

iivng4ria-vti pálya

Holnap, kedden, Gyflmölceoltá Boldogasszony 
tlnnepőn, d. u. 4 órakor: 

HUHGARIfl-nDmiRA 
nemzetközi mérkőzés. Előtte 2 órakor. 

HITK-III. KÉR. FC 
Magyar kupa-mérkőzés

jelentős bizakodás. Aztán nyüzsög a hangya
boly, siet helyre mindenki.

Negyedórás ferencvárosi ostrom következik. 
Szilaj vágtában rohamoznak a zöld-fehérek, de 
itt a kis Takács, amott Fogl Jóska, szinte ter
mészetes, hogy a zöld-fehérek jobhszámya nem 
tudja legendás gólgyártását bemutatni. A nagyíuoja legenoas goigynriasai nemuinini. a nagy , mag 
ostromot sikerrel kiállja Újpest s amikor enged adatát.

Két kihagyott „ziccer"

Kohut-akció, amely nem hozott sikert.

ven perces útra indul.
Az Újpest a frissebb. Szakadatlan támadások 

a zöld-fehér kapu ellen — hasztalan. Csoda tör
tént: ezúttal a Ferencváros védelme kifogásta
lan. Már tiz perce rohamoznak az újpesti legé
nyek, amikor

Turay labdáját TAnczer süvítve küldi kö
zépre, Dudás hibáz, a nyurga Toldi ponto
san tálalja Kohut lábára a véletlen labdát 
és hat méterről zug a lövés... nincs segít

ség: 1:0.

ár iram, ismét átveszi a dirigenciát. De hiába. 
Valami nincs rendben a lila-fehérek, csatársorá
ban. Nincs kellő erély, hiába dolgozik a half- 
sor, mint a motor. A finis idejére újból a Fe
rencváros lendül előre, a gól a levegőben lóg, 
az újpesti bekkpár lélegzetállitó helyzeteket

KINGÁK Ii-tTI PÁLYA
Vasárnap, március 30-án, délután 4 órakor:

Hungarla-Klspest
Előtte, 2 órakor:

Ferencvaros-Attila
Mérkőzések az 1. ligabajnokságáért.

tisztáz. Előbb Kohut, majd Takács II., végül 
Auer ront egy-egy bomba-helyzetet és aztán fel
hangzik a hármas fütty: a derby döntetlen ma
radt. És maradt Újpest az élen.
tálán volt. Csak Dudás hibázott egyszer, iga^, 
hogy gól is leli az ára. A csatársor annál fogya
tékosabbnak mutatkozott. Különösen Stóflán és 
Auer működött várakozáson alul, mig Spitz 
ezúttal is a szokott okos húzásaival tűnt ki.

Röviden: mindkét csapat a maga javára dönt
hette volna el a mérkőzési, az eredmény tehát 
igazságos.

Klug biró kifogástalanul látta el nehéz fel

Hej, ha bement volna ..»

A szünetelő bajnoki 
ütközeteket Magyar Kupa 
és egyéb vándordíj-mér
kőzések helyettesitették

Somogy—Pécs-Baranya 1:# (FI).
Pécs, március 23.

Az elmúlt héten bajnoki mérkőzés kereté
ben találkozott a két délvidéki proficsapat. 
Akkor Kaposvárott nagy meglepetésre Pécs- 
Baranya győzött,’ mig most Pécsett a Somogy 
lett a mérkőzés győztese. A játékot a legjobb 
akarattal sem lehetett volna nívósnak mon
dani.. És a bíró erélytclenségc folytán néha- 
néha durvaságra csapolt át. Az ellenfelek 
egyenlő erősek voltak s a Somogy szerencsé
vel szerezte meg a győzelmet.

Változatos játék után Teszler hatalmns lö
vése jelentette nz első eseményt. A félidő végén 
Somogy-támadás folytán Steiner a halszélen le
futott és beadását Löivy hatalmas lövéssel 
góllá értékesítette. Szünet után a Pécs-Baranya 
kerüli fölénybe s már az első percben Kocsis 
hatalmas kapufát lőtt. A 12. pereiben Pécs- 
Baranya II-est ért el, ezt azonban Kocsis 
mellé lőtte. Ezután a Somogy került fölénybe, 
de az eredmény nem változott.

Bástya—Szolnoki MÁV 7: 1 (2: 0).
Szeged, március 23.

A szolnoki csapat sikeresen mutatkozott be 
.Szegeden s a hatalmas vereség ellenére som 
keltett rossz benyomást. Mint jó amatőrökhöz 
illik, az utolsó percekig lelkesen küzdöttek, 
de hát a profik nagyobb tudását nem tudták 
ellensúlyozni. A hét gól ellenére a mezőny leg
jobb embere August, a szolnokiak kapusa volt. 
A gólokat Possák (4), Schwartz, Varga és Stem- 
ler, illetve Riskó lőtték

Bocskay—Sabária 1:0 (0:0).
(Vidéki Kupa.) Hajdan mint elsőoszlályti el

lenfél küzdött a két csapat, most azonban a 
változott helyzet folytán a Sabaria csak mint 
második ligabeli ellenfél ütközött meg a Bocs- 
kayval. A tartalékos Bocskay biztosan győzött, 
mert az első félidő első negyedórájától el
tekintve, többet támadott, sőt a játék végcfelé 
teljesen kapujához szegezte jónevü II. ligabeli 
ellenfelét.

Az első félidőben váltakozó volt a játék és 
inkább a szombathelyi csapatnak volt több ve
szélyes helyzete. A Bocskay a játék végefelé 
nyomult fel, de a helyzeteket ö sem tudta ér
tékesíteni. Szünet után már élvezetesebb volt a 
játék s a 24. percben esett a mérkőzés egyetlen 
gólja. Veszélyes Bocskay-támadást a Sabaria-

Száz futó küzdőit a káposztásmegyeri pályán 
Magyarország 1930. évi mezei bajnokságáért, 
amelyen Krizsán (Vasas) és az UTE, illetve Szerb (MSE) 

és a grilimadaras csapat jutott a bajnoki címhez
A mezei futóbajnokságok már évek őta nem 

tartoznak a legizgalmasabb versenyek közé. 
Egyes jó memóriával rendelkező öreg emberek 
halványan emlékeznek ugyan a hajdani szép 
időkre, amikor még voltak küzdelmek az első
ségért és például 1924-ben még a táv háromne
gyed részének a lefutása után sem lehetett 
tudni, hogy a halványuló MTK, vagy a feltörő 
MAC-szinek kerülnek-e ki győztesen. És hogy 
kinek a tarsolyába vándorol az egyéni bajnok
ság a három kiváló futó — Király, Kultsár és 
Csekey — közül?

Sőt akadnak egyesek, akik mint réges-régi 
emlékről mesélnek a hajdan, mintegy öt évvel 
ennekelőtte lefolyt nagy csillaghegyi küzdelem
ről, amikor Kultsár és Király vívták meg kés
hegyig menő csatájukat. Amikor Kultsár csak 
fogqsikorgató küzdelem után tudta megnyerni 
a bajnokságot — mint a célbíró megállapította 
— 10 centiméterrel.

De hol vagyunk ma mindezektől?
Évek óla verkliszerüen, monoton egyhangú

sággal peregnek le a mezei bajnokságok s 
nyeri a MAC csapata és Szerb.

Ezévben sem volt máskép.
A mezei bajnokságok régi, megszokott kísé

rőjének, a sárnak, vagy éppen az esőnek ezúttal 
senuni nyoma sem volt s a szép, napsütéses idő
ben elég nagyszámú közönség kereste fel a ká
posztásmegyeri lóversenyteret. Csak mintha a 
kivezényelt pestkörnyéki leventesereg száma 
csappant volna meg a mid (évivel szemben, — 
aminek ellensúlyozásaképpen a vasúti töltésről 
a bakter nézte észvesztő érdeklődéssel a ver
senyt.

Először az ifjúságiak futottak.
Ahogy elindult a mezőny, legelőször az UTE- 

futóknak sikerült kibontakozni a nagy rumli
ból s Görög csapolt hamarosan az élre. De nem 
sokáig. Mert rövidesen Krizsán, a Vasasok pom
pás ifjú futója vette át a vezetést s amint az 
első kör után elfutottak a tribün előtt, már mint
egy 15 méterrel járt Görög előtt, akit újabb két 
UTE-verscnyző, majd az MTK-ista Simon és 
Cserháti követelt. Ekkor már kidőlt a nagyobb 
érdekesség kedvéért favoritnak előléptetett Kő- 
rössv József...

A befutásig ezután nem sokban változott a 
helyzet. A fölényesen győző Krizsán mögött 
mindenesetre Simon javított a helyzeten és nyo
mult föl a harmadik helyre. A csapatversenyért 
már sokknl nagyobb küzdelem volt s jellemző c 
nagy versengésre, hogy

mindössze 12 pont választotta el ar elsőt 
a harmadiktól

Még tartott az ifjúsági verseny eredményének 
megállapítása, amikor már a szeniorok startol
tak. Már a start is külön érdekesség, amennyi
ben nz ifjúságiakkal ellentétes irányba indullak. 
Az első kör után meg énpen föle®illanlak a sze
mek. Zöldnndrógos, alacsony futó vezetett, 
mintegy 8 méterrel. Nézzük csnk. mit is mond 
a program 212-es szám: Csáky. Ahá, ez a gyön
gyösi flu. Utána meg egy másik vidéki, a sorok

FBiwes iwarcBi
urldluai üzletének

tavaszi szenzációi:
Nyakkendő újdonságok

P 4—, 6.50, 10__
Oxford Ingek P 12.50, 14— 
Borsalino kalapok P18.— 
Selyem crepp pyjamaöltöny

P 32—
VI., Teréz-körút 84.
védelem kornerre mentett, amiből Markos a 
győztes gólt szerezte meg. Ezután a Sabaria tel
jesen visszaesett, de az eredmény nem vál
tozott.

A Vasas a második
.' A második ligában négy bajnoki mérkőzést 
játszottak le tegnap a csapatok. A forduló 
egyetlen meglepetése a Zala-Kanizsa három
gólos győzelme a Rákospalotával szemben. A 
szebb napokat látott és szép múltra vissza
tekintő egyesületnek a tavasz folyamán ez az 
első győzelme és ugy látszik, hogy ez annyi 
erőt fog adni a csapatnak, hogy a továbbiak 
folyamán sikerül visszaszereznie régi erkölcsi 
presztízsét és anyagi ügyei is ezzel párhuzamo
san kedvezőbb megoldást nyernek.

A Vasas biztos győzelmei aartott a Tűnd el
len és igv mc, ‘lőzve a VÁC FC-ol, felzárkó
zott a listavezető Sabaria mellé a második 
helyre és ezt a pozícióját minden valószínűség 
szerint meg is tartja. A többi eredmény a papír
formának megfelelő.

Zala-Kanizsa—Rákospalota 3:0 (1: 0). 
Nagykanizsa, március 23.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A pesti csa
pat csak kilenc emberrel állt ki, azonban oly 
lelkesedéssel játszott, hogy végig egyenrangú 
ellenfele tudott lenni a hazai együttesnek. A 
gólokat Kelemen, Lukács és Mészáros TT. lőtte.

Vasas—Turul 3:1 (2:0).
Soroksár—Terézváros 3: 2 (1:1).
BAK TK—Kossuth 2:0 (1:).

sáriak Heveleje igyekszik, nyomában Pirossal 
Ezután jött csak Belloni és Szerb.

A második körben Hevele, Szerb, Csáky és 
Belloni már együtt fut s mögöttük Szilágyi, a 
hosszú ceglédtnirceli levente trappolt. De amint 
fogyott a távolság, ugy halványodott a meglepe
tésre való kilátás is. A következő körben már 
csak Hevele volt Szerbbel az élen, őket Szilágyi, 
majd 20 méterrel Csáky követte. Azután meg.w 
amikor ismét a tribün elé kerültek, már Hevele 
is leszakadt s Szerb 25 méterrel járt elől... 
Csáky már sehol: feladta... Belloni hihetetlen 
módon visszaesett...

A befutásnál Szerb nagy fölénnyel, 50 méter
rel győzött Hevele előtt, akit az igen tehetséges 
Szilágyi, azután a nem kisebb meglepetést keltő 
ifjú Eper, majd Majorosi és Gyulay követett . .

A bajnokságot tehát Ismét Szerb nyerte, 
immár negyedszer, míg a csapatban a MAC 

arntfa sorrendben hatodik győzelmét.
Szép, mindenképpen szép teljesítmény. Hallatára 
még a vasúti töltésen, a hid vaspiíléréhez tá
maszkodó bakter is elismerőleg bólogatott...

P. G.
Magyarország 1930. évi mezei fulóbajnokai:
Az ifjúsági bajnokság egyéni győztese: Kri

zsán Pál (Vasas) 14:06 mp, 2. Görög (UTE) 
14:20 mp, 3. Simon (MTK) 14:28.2 mp. 4. 
Scholtz R (OTE), 5. Ginelly (UTE), 8. Cser
háti (MTK).

Csapatban: UTE (2, 4, 5. 21, 41) 73 pont, 2. 
Törekvés (7, 8, 13, 25, 30) 83 pont. 3. Vasas 
(1, 15, 16, 22, 31) 85 pont, 4. MTK 99 pont, 5. 
MTE 114 pont.

A szeniorbajnokság egyéni győztese: Szerb 
Elek (MAC) 34:24.4 mp, 2. Hevele (SAC) 
34:46.4 mp, 3. Szilágyi (Ccglédbcrccli LE) 
35:02 mp. 4. Eper (ESC), 5. Majorosi (ESC), 6. 
Gvulay (MAC), 7. Cser (MAC), 8. Bériéin 
(MTE), 9. Ferihegyi (MTK), 10. Gergely 
(Vasas).

Csapatban: MAC (Szerb 1, Gyulay 5, Cser fi, 
Kultsár 11, Belloni 13) 36 pont. 2. Vasas (8. 12, 
18, 23. 24) 85 pont. 3. MTE (7, 15, 16, 21, 27) 
86 pont

Sertés-, marha-, composzt- 
és tőzeggel kevert fiikal-

egjutányosabban szállít

r°X”i Mltlelmann Géza
324—28 VII. Aggteleki-utca 2 A

DP.KflJBflCSV szakorvos 
rendel éa 2-8-if 

Jóssef-kttrat 2. ■*.  H Férfi éa nól betegeknek.
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CORVIN ÁRUHÁZ

ygiii
CORVIN FEHÉRBEN

i-endkivüli alkalmai uyuji Önnek arra, uogy Kiváltképen fehér, de egyéb árukat is

rendkívül olcsó
szerezhessseu be. Az első napokban tapasztalt óriási érdeklődés dacára ehéten ujabb aján
latokkal szolgáluk. Néhány példa összes osztályaink nagyszámú, rendkívül olcsó cikkeiből:
Mennyiségek korlátozását fentartjnk magunsnak Vfszon tel adókat nem szolgálunk ki

Áruházunk gyönyörű belső díszítése - mely a mezőgazdasági Kiállításra is tekintettel van - látványosságszámba megy
Etamíne-garnitura
3-részee, csinos | fl 1
klöpplicaipke-diszi Ifi 
téssel, teljes hosz glX 
szuság és szélesség 1 I

i Skí*  ini

klöpplicsipke-diszi- III 
téssel és fflet-motiv- |

Bouclé-szőnyeg
fl ca. 2X3 m, bevált Q L

jó minőség, ryö- íl 1 • 
nyörü színekben |||| 
és mintázattal _ WWa

Tenisz- és strand
fűzős félcipők Q H

■ 1-a crepe gumitalppá*  gl
42-46. sz. 7.80, 1 |
35-41. szám _. ... V

Trotteur pántos
8 Cíp5k Ífií

barna és drap szín- 1 
ben. varrott, divatos 1 Tg 
fazónokban _ _ 1 w

Egy tétel kézi- és 
jj gépklöpplis csipketakaró, 

minden nagyságban, mé
lyen áron alul

Előrajzolt kézimunkák du 
választékban, mélyen áro 

alul

s Vizeskancsó _
n tl‘/» liter iii tartalom mai g 

fehér és szines üvegből 1. 
csak 1

Hivatalos Menetjegyiroda
VI. sz. fiókja a II. emeleten

H Bel- es külföldi vasúti jegy «- 
eredeti árakon. Hálókocsi 

jegyek. Pénzbeváltás

Női kalap ng 1 Férfi ernyő
la klottból, tartós 1
kivitel ... .____ ... 1

0 No1 ernyo 0|fi
ía klotlból, 8 részes, gl 
hajlított vagy egyenes || 
nyéllel_ __ __ __ ... W

F Rí 

háncsbortniböi, jól II
varrott szalaggarnitu- II 
rával, féli" bélelt _ w

Férfi no
harisnya 9o
hossza, la flórból, gl
dupla talp-és sarokkal V

Mosó műselyem
| harisnyák H<

tartós minőség, divat- J 
színekben, mig a kész- / 
let tart Xa

Tenniszpuliover
8 hölgyek részére, fehér 0 H 

alappal, szines széllel g 
müselyemből 8.90 1 j
pamutból____._ ... V

^fir-íug
két gallérral, dupla fi 
kézelővel, jó minőség, IX 
szép, uj mintázattal _ I

Zeíir-pyjama
J férfiaknak, jó minő- Ifi | 

ség, divatos fazo- Ifi 
nokban és mlntá- 1IX
zattal___ __  ... 1 1

1 Nadrá«l3HÓ íj! 
jó minőségű gumiból, 1 
bőrpántokkal, |
igen tartós.......  _. _. 1

Toile . Crepe Georgette Fehérnemü-0 selyem ng
jó minőség, sok szép || 
fehémemüszinben, Tg130-135 cm. széles W

Sport-sapka Női 
tavaszi kabát Afij 
csinos, divatos 
férfifazonokban, jó / Tg 
minői g ... .39.50 Xa U

n Női ruha -n.f,
de soíe kJ
jól mosható minőség, || 
dús színválasztékban W

ö ílí
garantált tiszta se- U
lyem, sok divatos Tg
színben _ _ _ _ __ V

í ni!
gyapjú és müselyem- X 
bői, Tweed-mintákkal Xa

0 1R80
r-a Goldberger- 
tíemberg-selyemből g 11 
ujjal és ujla nélkül IU

N8i niruha [!'
pamutmuszlinból, esi- Tg 
nos, uj mintázattal _ V

ruha 191
csinos sport fáson- 1X 
bán______ _ IX«

Matróz-
0 ruha in00

jóminőségü seviot- 1 X 
ból, 1. sz. nagyság 1 Xa

Női ing
jóminőségü sifón- ■ L| 11 
ból, köröskörül Ti 9
csipkedisszel... _ i U w

Ingnadrág 
jóminőségü fehér- f)1
nemüanyagból, him- 1/ 
zett motivokkal és kö- ] 
röskörül csipkével dl- Z 
szitve _ ... _ ... ._ Xa

Női
0 hálóing Ogfl

dús valenciennes- g
csipkedisszel és him- gl 
zett m<t vök kai........ U

Női kötény _
jó kékfestőminőség, g 
bő szabással, csinosan 11 
díszítve  W

Crepe de chine-
) nadrágkombiné fi|

dús valenc.-csipke- U 
dísszel és szép hímzett Tg 
motivokkal______ W

j Melltartó
jóminőségü tüllből, /
kosárforma____...

Csipő- 
szoritó C8(
jóminőségü drlllből, gl 
svájci gumival kom- II 
binálva__________U

Bevásárló táska
jó minőségű viaszos- |
vászonból, zsinórral. |
vagy patentgombbal, | 
barna szinben ... 1

Öngyújtó
újdonság, szélvédővel, X 
jól működik ............. X>

Borotva 
penge _ []
legutóbb bevez. TI a
jó minőség, 10 db. ■ UU

Lanolinszappan 
és mandnlaszappan 1(1

amig a készlet tart, 1 kg 1

U talapok nn
garant jó minőség ||||
1 pár-.80-.70 lUU

Filémotiv kézi- 
stoppolással ’ljl
45X33 cm. 8.50 X
36X28, 80X 30 cm. ... Xn

Fnggőnyrész

.szén minta, ö
140X 80 cm. 8.90, lg
140X60 cm. ............. V

_ Crepe de chine- _..
3 kendő Q 80

08X98 cm divatos Jg
mintákkal  ........  w

Női 
cémakeztyfi 1 g
kitűnő, tartós, 1
fehér, fekete és divat- 1 
színekben___________ 1

Férfi kezfyfi

svédimitáció, szép /
kivitelben, divat- /

Karlsbadi
| flórkesztyű

eredeti, kellemes J
viselet, fehér, fekete és X

Tweed
ruhaszövet 70!
az uj tavaszi divat gyö- í 
nyörü mintázatokban I 

11.80 1

Férfi- 
ruhakelmék 1P0 
valódi angol, u. n. 1 gl
Saxony, ca 150 cm | i g 
széles _ . ........... IU

Maradékok selyemből, 
|] pamutmuszlinból, 

gyapjuszövetekből, 
müselymekből stb. 
mélyen áron alul

Csak a Mezőgazdasági 
Kiállítás tartamára: 
Photomaton 1
S különféle lénykép- | ■■ 

■ felvétel 8 perc alatt 1 
| kész és elvihető

Éttermünkben
a II. emeleten 1 0|

egy teljes ebéd, mely 1 01 
leves, sült körettel, I
tészta és fék. kávéból 1

HétMtfil, márc. 24 töl, keddig, ápr. 1-ig 

áruházunk teaszalonjában

Törülköző u
kitűnő pamutdamaszt- I 
ból. ca 80X100 cm @1.88, l.«8 ■

g Törlőruha n n 
b nn jó minőség, féllen- 1111

bő! ca 60X60 cm ■ V V
I Len-
| törülköző 128

piros szegéllyel, egész 1 
í-a minőség, métere _ 1

Lepedőgyolcs
réllen, kiváló minőség, Jül 
használatban felül- |
múlhatatlan, körülb II 1 145 cm. széles — — “

mlnd.n délután p.ato.anl órakor

DIVATREVÜ
Poriőrlő
la flanell oa 9 1X
60X00 cm___ |Vh

1 Asztalterítő
’ finom lenvászonból, le OH 

sárga szinben, kockás | 
mintával. fi |
ca 140X140 cm.......... U

Nő-' 
zsebkendő QQ
gén finom merce r ggg 
i-izált batisztból, ||||

színes szegéllyel • W

Kelengye- .
sí főn 118
iinouiszatu, mosott, 1
cca. 80 cm. széles._ ... ■

melyen ruhákat, kabátokat, stb. 
mutatunk be 20 mannequin közreműködésével

Kérjük, gondoskodjék Idejében jegyekről, darabja
P 1.— (melynek árában egy kávé, vagy tea és eg.v

Kerti
nzsoanakészlet 4 n l
6 szem., tiszta len, I W'.' 
modern kézi nyo- 11| mással, ca 160X160 111 
om.szalv.83X33cm. ■ V

1 Étkészlet 6. szem., tiszta
I j lendamaszt.egesz

1 nehéz minőség, ■ 1“ X.l
| duplán lehérltve, *C  X
I ca 160X160 cm. ■ S X
■ szalv. 62X62 cm. Xh

Damaszt
SuhroiHéie la minő- X 
ség, ca 80 cm széles

Inlet fű
evéfz finom, minden 1 
igédnek megfelelő, I
ca 78 cm szé'es 1.60 ■

brioche is bennfoglaltatik), miután naponta csak 3Ó'1 
A tóga tót tudunk elhelyezni

Jegyek elóvétalben áruházunk 
nlnden pénztáránál kaphatók

Gyermek
zsebkendők 4 f
játékalakokkal ■ lg
nyomva, jó minősé- 11
gü batisztból ....... • ■ U

( Burettvászon

kitűnő ruhaminőség ... ■

Vidéki eladási osztályunk postalordultával intézi el a vidékről beérkező megrendeléseket
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Meglepetések 
az amatőr-fronton

A nagy profi derbi előtt játszotta te az FTC 
és az UTE bajnoki mérkőzését nagy közönség 
előtt. A mérkőzés nagy favoritja a zöld fehér 
c aput volt, áronban az elszánt UTE-ban 
oly kemény ellenfelet kapott, hogy be keltett 
én ic egy döntetlennel. A BEAC veresége is 
n eglepetésként hat az óbudainkkal szemben, de 
érdekes a Postás—Testvériség-mérkőzés ered- 
menve j>; A kitűnő Bcszkárt folytatta gvőzel- 
m< inek sorút, ezúttal a 33-asokat fektették két 
vállra jelentős gólaránnyal. Ar eredmények a 
kővetkezők:

FTC l’TE 3:3 (2:2), Postás-Testvériség 4.1 
(2:0), III. kér. TVE- BEAC 1:0 (0:0). Bcszkárt— 
33 as FC 3 0 (2:0). Törekvés—BTC 4:1 (2:0), 
BSE Pestújhelyi SC ,>:2 (3:0), Fér. Vasutas— 
MTK 1:1 (1:1).

A vívósport 
vasárnapi eseményei

Ainig a magvar vívók elitgárdájn Monte- 
Carlobnn készül diadalt aratni nagynevű nem
zetközi ellenfelei feteti, addig itthon a fővá
rosban három vivóversenyt bonyolítottak te

Vujevlch Zakár nyerte ar UTE kardverae- 
nyét.

Az UTE országos junior kardversenyét a !.i 
tűnő formában lévő Vujevieh Zakár (BEACi 
nyerte, holtverseny után Diets István (MTK)-nal 
szemben, akit 5:3 arányban győzött le. A nagy
szabású mitingnek 106 indulója volt. Az ered
mények s következők: 1. Vujevieh Zakár 
(BEAC) 6 győzelemmel, 2 Dietz István (MTK) 
6 győzelemmel, 3. Jele Ferenc (FTC) 4 gy., 
4 Nagy László (MAC) 4 gv., 5. Gözsy Sándor 
(BEAC) 3. gy.

A BHVC versenyét a pécsi hölgyek nyerték.
A Budapesti Hölgyuszók Vívó Klubjának ju

nior női tőrcsapat versenyét a Pécsi Atlétikai 
Klub csapata nyerte 4 ponttal, 2 győzelemmel.
1 vereséggel, 2. Fodor-iskola csapata 4 ponttal,
2 győzelemmel, I vereséggel, 3. a Bjdapcsti 
Hölgyuszók Vívó Klubja 2 ponttal, 1 győzelem
mel, 2 vereséggel, 4. a BEAC csapata 2 ponttal. 
1 győzrlenim-’lj 2 vereséggel. A favorit Fodor- 
Iskola csapata a körmérkőzés során n pécsi 
hölgycsapatot legyőzte, de az utolsó mérkőzé
sén vereséget szenvedett n BEAC együttesétől 
és igy holtversenyben került a pécsiekkel nz 
élre. Á megismételt versenyt a pécsiek nyerték. 
A győztes csapat tagjai Hellwig Frigyesné. 
HofTmann Lószlóné és Zelms Mária.
A Pénzintézeti SL versenyét hétfőn fejezik be.

A pénzintézeti SL vasárnap délelőtt a San- 
tolit Vívóteremben tartotta bajnoki kardverse- 
nvél. Az eredmények a következők: MOKT.ÁR— 
Hitelbank 10:6. MOKTÁR—PK 8:8. PK—Hitel
bank 10:6. Kér.-Bank—Hitelbank 12:4. A dön
tőt hétfőn délután 6 órakor vívják te a Fodor
vívóterem ben.
SsllaMy Pál (Szolnok) a vidéki kardbajnok, 

a tdrbnjnokságot a csabai Hepp Ferenc nyerte.
Vasárnap rendezték meg Magyarország 1930. 

évi vidéki kard- és főrbajnoki küzdelmeit. A 
versenyen szép számban vettek részt a vidék 
elilvivói és küzdelmük jó sportot, élvezetes küz
delmeket hozott Eredmények:

Magyarország 1930 évi vidéki kardbajnok: 
Szilassy Pál (Szolnoki VC) 6 gy 2. Idrá ívi 
(Békcssy VC) 5 gy 3 Pados (Gvőri VC) 4 gy.

Magyarország 1930 évi vidéki lőrbajnoka: 
Hepp Ferenc (Csabai AC) 5 gv. 2. Amienlnnó 
(Szegedi VE) 3 gy. 3 Idrányi (Békcssy VC)
3 KV-

Vlvóverseny Kolozsvárott.
Kolozsvári Haggibor országos kard- és tőr

versenyét vasárnap tartotta meg. A tőrversenyt 
Dcheleanu (Universilatca) nyerte 18 résztvevő 
közül, mig a kardversenyt 26 résztvevő közül 
Hegedűs (Nagyváradi SE) nyerte.

Vasárnapi sporthírek
X Újjáalakult a Ferencváros Futball Club. 

Vasárnap délelőtt a ferencvárosi pálya klubhá
zában mintegy háromszáz főnyi lelkes zöld-fe
hér hivő jelenlétében tartották meg a Ferenc- 
vüros-drukerck közgyűlését. Az ülést Mailinger 
Béla nyitotta meg és vázolta azokat az. okokat, 
amelyek a úgynevezett B-lribün-szervezet meg
szűnését szükségessé teszik. Felhívta beszédé
ben a megjelenteket, hogy maradjanak egy tá
borban és társadalmilag tömörülve erősítsék 
ín cg az egyesületet. Ezután egyhangúlag a kö
vetkező tisztikart választották inog: Elnök: be
töltetlen. Ügyvezető-elnök: Mailinger Béla. A 
három lárscinöki állás betöltetlen. Alelnőkök: 
V. barczi Bnrczen Gábor, bcezkói dr. Biró Pál. 
Btilyovszky Aladár. Mcislcr ejnő, Reiner Ist
ván és Széli Jenő. Főtitkár: betöltetlen. Titkár: 
Trsay Endre, pénztáritok: Welsz Andor. Ezen
kívül húsz tagú választmányt választottak. A 
megválasztott tisztikarban a Ferencváros FC és 
az FTC-Ingok körülbelül egyenlő számban ta
lálhatók.

X A mull esztendő teljes sportkrónikáját 
foglalja mag. bau az Országos Testnevelési 
Tanács 1929. évi ...Sporlalmanach"-ia. \ 
sport közönség nagyon megkedvelte ezt az 
évről évre visszatérő remek sportmunkát, 
amely nemcsak nz elmúlt év összes sport
eredményeit közli, di- azokról színes és 61- 
sczetes beszámolót is nvn?l. A magyar sport
nak ezt a képekkel illusztrált egyetlen hasz
nálható évkönyvéi ezúttal is Ztibcr Ferenc, 
a magyar sport kiváló vezére szerkesztette 
nagy gonddal és szakértelemmel.

X Baleset az MTE blrkózóversenjrén. Az MTE 
II. cszlnho birkózóiersmyén Stelner Béla mér
kőzés közben lábát törte.

KÜLFÖLDI SP0RTHDPLÓ
Döntetlenül végződött az osztrák-cseh válogatott meccs

Ausztria—Csehszlovákia 2:2 (1:0)
Mg*  március 23.

M Hétfői Napló tudósitájának telefonjelen
tése.) A kontinens idei első nagy válogatott 
meccse a mulatott játéknak megfelelően döntet
len eredményt hozott. A Spárta-pályán har
mincezer néző jelent meg a mérkőzésen. Puofí 
svájci biró vezette a nem túl magas nívón 
mozgó meccsel, ar. osztrákok technikásabbak- 
nak, a csehek lendületesebb és erőteljesebb el
lenfélnek bizonyullak. A hetedik percben Beibl 
megsérült és csak fiz perc múlva té.rt vissza, ez
alatt az idő alatt a csehek tiz emberrel játszot
tak. Ekkor esett ar osztrákok vezető gólja: 
Kada hibázott, a fürge Horváth megkaparintotta 
a labdát és a hálóba küldte. (1:0.) Ausztria némi 
fölényt Km volt a félidő végéig. Szünet után a 
12. percben Beibl egyenlített ki. Svohoda pasz- 
szából. (1:1.) A 27. percben Horváth lőtte, a má
sodik osztrák gólt (2:1). Az utolsó negyedórá
ban a cseh közönség telkes biztatására pompás 
játékot mutatott a csehszlovák együttes, sz 
osztrákok teljesen védelemre rendezkedtek be, 
ennek ellenére a 43. percben a honi csapat Ju- 
nek révén kiegyenlített (2:2).

Svájc döntetlenül játszott a franciákkal.
Párizs, március 23.

(A Hétfői Napló tudósitójának távirata.) A 
colombesi stadionban zuhogó esőben játszotta 
le a két ország válogatott mérkőzését húszezer 
néző jelenlétében Svájc már 2 : 9-ra vezetett, 
amikor a franciáknak sikerült kiegyenlíteni. A 

I második félidő 40. percében a franciák szerez
ték meg ti vezető gólt s befejezés előtt egy’ 
perccel a svájciaknak sikerűit döntetlenné tenni 
n meccset. A végeredmény 3:3 volt.

AUSZTRIA
Bécs: Becs—Prága 2:1 (1:1). Városközi

mérkőzés. A Hőbe Warten játszották le 40.000 
főnyi közönségelőtt. A bécsi csapat gerincét az 
Admira játékosai alkották A bécsiek első gól
ját Müller szerezte meg. de 7 perc múlva 
Soltvs kiegyenlített. A második félidőben Bécs 
döniő fölénybe került és a prágai csapat a vé
delemit vonult. A döntő gólt Hilt] szerezte meg.

Az osztrák válogatott labdarugók harmadik 
garnitúrája Pozsony város válogatoftaival szem
ben 2:1 (1:0) arányban győzött. A bécsi csa- 
oat állandóan támadott, de a pozsonyi kapus 
kitűnő védésén meghiúsult egy nagyobb gól- 
arányú győzelem- A vezető gólt Adclbrccht 
lőtte a mérkőzés 10. percében és a második 
félidő 5. percében Waldhofer már a 2:0 arányú 

A Budapesti Vasutas bokszoló!
vereséget szenvedlek 

Temesvárott
A B. Vasutas erdélyi furáját tegnap fejezte 

be s Temesvárott váratlan vereségét szenve
dett. Az eredmények a következők:

Légsuly: Keresin ÍB Vasutas) győz Roma- 
novszky (Rapid) ellen. — Pehelysúly: Pre- 
sovszky (Kinizsi) győz Erős (B. Vasutas) ellen. 
— Könnyüsuly; Tóth (UDR) győz Bokody II. 
(B. Vasutas) ellen — Weltersuiy: Gerőffy (Ki
nizsi) győz Lénárt (B. Vasutas) ellen. — Kis- 
középsuiy: Dörfler (Kinizsi) győz Csöngey (B. 
Vasutas) ellen. — Kiwehézsuly: Bokody I. (B. 
Vasutas) győz Nyitray (Rapid) ellen.

Végeredményben a temesváriak győztes 8 :4 
arányban.

Bárány dr. gyenge időt úszott Belgiumban. 
Brugge, március 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 
Bruggehan fedett uszoda felavató nemzetközi 
uszóversehyt rendeztek, melynek keretében Bá
rány István dr. is részt vett a száz méteres 
gyorsuszásban. Báránynak nem volt megfelelő 
ellenfele, aki megszorította volna s Így különö
sebb ambíció nélkül J p 05.4 mp gyenge idővel 
végigsétálta a távolt.

X Magyarország ökölvívó-bajnokságai. A 
junius elején Budapesten rendezendő Európa— 
boxolóbajnokságok előtt megkülönböztetett je- 
lenlőségegl biniak a magyar egyéni ökölvívóba^- 
nokság küzdelmei, amelyek már holnap este 
megindulnak a városligeti Sportarénában. A 
bajnoki verseny nz évek óta bevált és az igaz
ságnak legjobbnn megfelelő körmérkőzések for
májában kerülnek lebonyolításra. A szövetség 
sulycsoportonkint a legjobb négy ökölvívót in
dítja. A bajnoki verseny holnap, kedden. Gyü
mölcsoltó Boldogasszony ünnepén, este 8 óra
kor kezdődik, 27-én csütörtökön folytatódik és 
29-én szombaton befejeződik. Mind a három 
versenynapon mind n tizenhat pár indul.

X Schumy Géza Magyarország középiskolai 
tornászbajnoka. A KISOK szombaton és vasár
nap rendezte meg Magyarország egyéni és c;is- 
piii-tornászbajnokságút, melyen kilenc vidéki és 
négy pesti együttes állt starthoz. Ar eredmények 
a következők: csapatbajnok: I. kcrülct-Verbőczy 
RG 363.375 ponttal; 2. a II. kér.- Bocskay RG. 
349 125 ponttal, 3. A Szentesi Állami RG. Az 
Egyéni bajnokságot nz összes szereken Schumy 
Géza I. kerületi Vcrbö-ry RG nyerte 74.50 pont
tal. 2. Duska Lázsló 11. kér. Bocskay RG 74.25 
ponttal: 3 Rieglrr Gvörgy I kerületi Vért őczy 
RG 72.375 ponttal.

X Nlels Bükk Budapesten. A Testnevelési Fő
iskola meghívására Niels Bükk április 12-én 
fél 6 órakor éa 13-án 3 órakor tartja a zenemű
vészeli Főiskola hangversenytermében bemn- 
latólól.

vezetéshez jutíatla Bécs város caapalát. A po
zsonyiak a 35. percben Mayer II. révén érték el 
egyetlen góljukat.

Délelőtt a Cricketter csapata mérkőzött Alsó- . 
ausztria válogatott amatőrjeivel és nagyobb 
összeszokottsága révén 6:2 (2:0) arányban'
győiött.

NÉMETORSZÁG
Lelptíg: Leipzig—Drezda 3:2 (1:1). Város

közi mérkőzés. >
Berlin: A brandenburgi alarövetség bajnok- • 

«ága Hertha BSC—Polizei SV 6:1 (2:0). Tennis 
Borussia—Unión 2:0 (2:0) Pressén—Wa-j 
eker 04—5:1 (2:0). ‘

Nürnberg: Délnémet bajnokság. Einfracht— 
Frciburgcr FC 4: 1 (2:0); VFB Stuttgart—Sport-1 
vereinigung Fürth 4:1 (2:1).

Drezda: Sparta (Prága)—.Dresdner SC 1:0 (Oű)
Jugoszlávia.

Szabadka: SAND—Villany telep 4:0 (1:0)’, Fe
riim—Sport 2:1 (0:1), Postás—Pincérek 3:0
(1:0).

Zcnta: Bácska—ZsAK 3:2 (1:2).
Zombor: Z. Sport—Z. ZsAK 6:2 (3:1).
Újvidék: Vojvodi.ua—Gradianski (Mitrovica) 

4:0 (1:0), NAK—TESLA (Obecse) 2:1 (1:0), 
Makkabea-—Gradianski (Pétervarad) 4:0 (2:0), 
Postás AC—Hajdúk (Pétervárad) 4:1 (3:0).

Ujverbáaz: Dulcis—Soko (Óbecse) 2:2 (2:1).
Zágráb: Vasutas— Kroácia 4:0 (3:0), Coneor- 

dia—Soko 11:2 (4:0), Hask—Spárta 3:0 (1:0), 
Victória—Gradianski 3:1 (Irt)).

Belgrád: Jugoslavia—Obilic 3:0 (0:0), Beo- 
gradski SK—Graficar 8:1 (2:0), Soko—Jedmstvo 
3:1 (1:1).

Becskerek: Obilic—ZsAK 2:2 (2:1), Badnicki— 
Orao 6:3 (4:1), Vojvodina—Jedinstvo 3:0 (2:0).

ROMÁNIA.
Kolozsvár: Romária—Haggibor 4rt> (1:0), 

KAC—Universitatea 1:1 (0:0), Temesvár—Bana-1 
túl UDR 4:1 (2:1), Polytechnica—TAC 3:2 (1:2), 
Kinizsi—Hajdú 5:1 (3:1), TMTE—Rapid 1:0
(3:0).

Zsombolya: ZSSE—Kadima 6:1 (3:0).
Arad: AAC—Olympia 1:1 (1:1), AMTE—Vic- 

toria 2:0 (2:0), Glória—ATE 3:1, (2:0), Bana- 
lul—HAKOAH 3:2 (1:0). CFR(-Piski)— Trikolor 
3:3 (2:0).

Deés: CFR—KMSC 2:1 (0:1).
Brassó: Brasovin—IAR 6:2 (3:0).
Bukarest: Olympia—Makkabea 1:0 (Őrt)), Vé- 

nus—Juventus 4:1 (2:1).

X As atlétaszövetség évkönyve most ke
rült a sportközönség kezébe. A húsz képpel 
díszített százoldalas könyv áttekinthető ké
pet nyújt a magvar atlétika értékes munká
járól.

X Budapest levente ökölvívó-bajnokságai. 
Vasárnap fejezték be a leventék ökölvívó-baj
nokságát. Bajnokok: Légsuly: Kclekin (IX. ke
rület). — Bantamsuly: Harangi (IX. kér.). — 
Pehelysúly: Lovas (VI. kér.), 2. Énekes (VI. 
kér.). — Kőnnyőaüln.*  Márton (IX. kér.). — 
Weltersuiy: Szabó (VI. kér.). — Középsuiy: 
György (VI. kér.). — Kisnehézsuly: Fekete (VI. 
kor.). — Nehézsúly: Tatay (VII. kér.).

LÓSPORT
Budapesti ügetőversenyek

Jelentősebb esemény nélkül, de élénk sport
tal és változatos küzdelmekkel folytak te a va
sárnapi ügetőversenyek. Emelte a nap nívóját, 
hogy minden futamban népes mezőny startolt, 
sőt a harmadik futamra annyi jelentkező 
akadt, hogy a versenyt két részben kellett le
futni. Izgalmas harcot vívtak az utolsó futam
ban Didó, Erika, Othello és Gerlice, amelyből 
Didó került ki győztesen. A hét futamból öt
ben a favoritok ismét csődöt mondtak s közü
lök csak Gjerdan és Didó 'feleltek meg a vára
kozásnak.

A részletes eredmény a következő:
I. futam. 1. Hollán-istálió Chartaion (1*/i)  

Maszár F. 2. Matyóka (1 ’/« reá). Indult még: 
Elly, Erika O., Pista, Sellő. Tót. 10: 23, 13,. 13, 
olasz 33.

II. futam. 1. Bader A. Fcrgeteg (6) Dózsa. 2. 
Boriska (6) Jónás. 3. Cigánybáró (l*/<)  Maszár 
F. Indult még: Áruló, Hadúr, Segíts, Bessie, 
Csilrl. Tót.: 10:93. 22, 23. 15. Olasz 84.

ni. futam. Első rész. 1. Fischer M. Epos II. 
(6) Jónás. 2. Pujka (2) Kallinka. 3. Sejk (2S) 
Fityó. Indult még: Hajnalka, Dagmar. Lngzi, 
Nóta bene, Dombóvár. Tót. 10:59, 17, 16, 10. 
Olasz 58. — Második rész. 1. Jókuti ménes Co
lorado Worthy (2«) Maszár J. 2. Dárda (2) 
Tőke. 3. Románc (3) Hnas. Indult még: Erzsók 
(mint harmadik diszkvaliflkslva), Fregoli, Sv- 
bilin, Enyém. Tót. 10: 44, 14, 13 14. Olasz 36.

IV. futam. 1. Királvpuszlai istálló Maklna
(1H) Benkő. 2. Vélek (3) Hoffmann G 3. 
Naplopó (3) Kovács II. Indult még: Ingcborg, 
Juhar, Pogány, Lea. Codcro. Tol 10:40, 19,
25, 25. Olasz 83.

V. futam. 1. Deák S. Gjerdan íllí) reá Hu
szár F. 2. Clavlon (3) Wiesner. Indult még: 
Diana, Dundi, Árnyas, Nurmi. Tol.: 10:20, 14, 
24. Olasz 38.

VI. futom. 1. Kovacsevics Milo? Didó (1K 
reá) Kovács 1. 2- Othello (4) HofTmann G. 3. 
Contorsa Camerata (8) Novak. Indult még: 
Gerlice, Kula. Erika, Champion, Keringő. Tol. 
10:20. I V 24 31. Olasz 64

A kisgazdák 
és Nagyatádi 
programmja

A Metkó Zoltán országgyűlési képviselő 
kezdeményezésére összehívott kisgazda-érte
kezletet vasárnap délelőtt a vármegyeháza 
tanácstermében tartották meg. As értekez
leten 250 község képviseletében 460 
gazda jelent meg. A gyűlés összehívóján, 
Meskó Zoltánon kívül megjelentek: Udvar dg 
János, Erdélyi Aladár, Hegedűs Kálmán, 
Csizmadia András, Szabóky Jenő, Marschall 
Ferenc, Krisztián Imre és Simon András 
országgyűlési képviselők.

Aé.-''elnöklő Meskó Zoltán javaslatára ki
mondották, hogy

az értekedet nagyatádi Szabó István 
programjának minden egyes pontjához 

szigorúan ragaszkodik.
Szükségesnek tartja az erők összefogását és 
elitéi minden széthúzást, amely a falu érde
keit veszélyezteti. .4 cél elérése érdekében 
teljes egyetértésben kívánnak dolgozni a kis- 
gazdapárt parlamenti frakciójával.

A határozati javaslathoz harmincán szól
tak hozzá. Horváth Sándor, keceli kisgazda, 
a kartellek megrendszabályozását sürgette. 
Gál János a gazdatársadalom fel segítésének 
szükségességét hangoztatta, majd Erdélyi 
Aladár dr. országgyűlési képviselő a' szövet
kezeti gazdálkodás helytelen értelmezéséről 
beszélt, Marschall Ferenc dr. országgyűlési 
képviselő a mezőgazdaság rentábilissá téte
lének szükségességét hangoztatta.

A gyűlés a határozati javaslatokat el
fogadta és megbízta Meskó Zoltánt, hogy 
küldöttség utján .juttassa el a miniszterelnök
höz és a földmivelésügyi miniszterhez. A 
gyűlés Meskó Zoltán zárószavai után a Him
nusz cléncklésével ért véget. Az értekezletet 
bankett követte.

ö A MAGYAR ALTALÁNOS HITELBANK 
közgyűlése jóváhagyta a 7,496.453 P 12 fillér 
tiszta nyereséget feltüntető, 1929 december 
31-éré lezárt mérleget. A közgyűlés határozata 
értelmében a részvények 4. sz. szelvénye dara
bonként 5 P 50 fillérrel bevállalnak. A.közgyű
lés eaután Lepcrcq Aimé-t, a párizsi L’Union 
Européenne Indusfrielle et Financiére vezér
igazgatóját és Lónyay Elemér herceget uj ta
gokként az igazgatóságba választotta. Az igaz
gatóság a közgyűlést követő ülésében az ügy
vezető igazgatóságba Beck Róbertét ügyvezető 
igazgatóvá, továbbá Kállay Rudolfot és dr. Pe
rcnyi Istvánt, a „Hermes" magvar általános 
váltőüzlet rí. eddigi vezérigazgatóját helyette# 
ügyvezető igazgatókká nevezte ki.

O A MAGYAR ALTALÁNOS TAKARÉK- 
PÉNZTÁR RT. dr Horváth Lipót elnök-vezér
igazgató elnöklete alatt tartott 48-ik rendes 
közgyűlése megállapította ar 1929. üzletév 
tiszta nyereségét P 3J094 613.70 és elhatározta, 
hogy a tiszta nyereségből 150.000 pengő a tar
talékalap növelésére fordítandó — ami által as 
13.300.000 P-re, az intézet összes saját tőkéi pe
dig 33.300.000 P-re emelkednek — és hogy 
osztalék címén, ugy, mint tavaly, részvényen
ként P 7.— = 14% fizettessék ki. Pártos Zsig- 
mond gyárost a közgyűlés a fefágyelőbizott- 
ságba választotta
Ó A MAGYAR ALTALÁNOS INGATLANBANK 

Rt. rendes közgyűlésén az igazgatóság összes 
indítványait elfogadta. Az elért teljes tiszta 
nyereség 1,012.096 pengő (a tavaly kimutatott 
942.500 pengővel szemben). Osztalék részvé
nyenként 14 pengő (28%), mely március 22-tő1 
kezdve kerül kifizetésre.

O A HERMES MAGYAR ÁLTALÁNOS VÁL- 
TÓÜZLET RT. igazgatósága legnagyobb sajná
lattal vette tudomásul Perényi István dr. vezér
igazgató abbeli bejelentését, hogy a Magyar 
Álalános Hitelbank iigyveze tőségébe történt 
meghivatása folytán az intézet közvetlen veze
tésétől megválni kénytelen. Az igazgatóság fel
kérésére Perényi István dr. adnünisfrateur dele- 
gué-i minőségében az intézet vezetésében állan
dóan részt fog venni

O A SALGÓTARJÁNI KÖSZRNBÁNYA RÍSZ- 
VÉNYTÁRSÜLAT dr. Chorin Ferenc felsőházi 
tag elnöklete alatt tartott 62-ik rer.Jes évi 
közgyűlése megállapította az 1929. évi zár
számadásokat és elhatározta, hogy osztalékul 
részvényenkint P 3.50 fizettessék ki folyó évi 
március hó 29-ik napjától kezdődőiig. A köz
gyűlés továbbá az igazgatóságnak a részvény
összevonás keresztül vitelére a múlt évben adott 
felhatalmazás időtartamát egy- további évvel 
meghosszabbította. Végűi a közgyűlés az igaz
gatóságba uj tagokul Deszberg Antal, dr. Hein- 
rich Antal és dr. Reir.iann Ernő urakat és a 
felügyelő-bizottságba báró Radvánszky Antal 
urat választotta meg. A közgyűlést követő ülés
ben az igazgatóság Décsi Ernő és Rejtő Ármin 
igazgató urakat iigyvesctö-igazgaló címmel ru- 
hárta fel.

— A mangalleatenyésrtők ülése. A Manga- 
licatenyésztők Országos Egyesületének igax- 
gatóx'áiasztmánya gróf Károlyt Gyula elnökié- 
sével vasárnap gyűlést tartott, amelyen ötő- 
tnfisy Detaő igazgató bejelentette, hogy a 
törzskönvvelési munkálatok az egész ország
ban folynak és az idei malacozási eredmények 
jobbak, múlt a tavalyiak.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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