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Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
6roschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2'50 dinár, Németországban 10 
Pf. Olaszországban 1 Líra, Romániában 6 lei
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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, VII. kér., Rákóczi-út 3Ö. szám*  
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8. sz. (Glóbus nyomda.) 
Telefon: József 308—06.

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut. 245-81, 100 43.

Vitéz Kaszala Karoly vasárnaa
Pécsett lezuhant reMéM

H sportkategória világrekorderét maga alá temette a gép, de 
szerencsére, csak könnyebben sebesült meg — Hz érdeklődők 
tömege ostromolta a pécsi klinikát, ahol első segélyben részesült

H. íorrasztóba került viz okozta a defektust
Pécs, április 6.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Mint is
meretes, a Magyar Légiforgalmi R. T. a 
jövő vasárnappal kezdődően megnyitja a 
budapest—pécsi és budapest—kaposvári 
légijáratokat. Ezentúl Pécs Budapesttől re
pülőgéppel 1 óra 15 perc alatt lesz elérhető. 
Az uj légi járatok bevezetését a Dunántúlon 
hatalmas propagandakampány előzte meg 
s a helyi lapokban nagy cikkek fejtegették 
azokat az uj lehetőségeket, amelyeket a két 
dunántúli kulturcentrum számára az uj 
légijáratokkal megnyitnak. A propaganda
kampány során

meghívták vitéz Kaszala Károlyt, a 
sportgépek kategóriájának magyar vi

lágrekorderét,
hogy az uj légijárat megnyitása előtt egy 
héttel Pécs város közönségének mutasson 
be próbarepüléseket. Vitéz Kaszala tegnap 
táviratban közölte, hogy „Róma'1 nevű kis 
barna sportgépével, amellyel az elmúlt év
ben Budapestről leszállás nélkül Rómába 
repült, még szombat estére megérkezik 
Pécsre, hogy vasárnap eleget tegyen a be
mutató repülésekre vonatkozó meghívásnak. 
Récsett tegnap este többezer főnyi tömeg 
várta Kaszalát, aki azonban

legnagyobb meglepetésre nem érkezett 
meg.

A közönség jóidéig türelmesen várakozott, 
a késő esti órákban azonban már senki sem 
tudta mire vélni Kaszala késését.

Ma reggelre derült ki, hogy a magyar 
pilótarekorden valamilyen géphiba foly
tán Pakson kényszerleszállást végzett. 

Ma kora reggel folytatta útját Pécsre, ahol 
a közönség lelkes fogadtatásban részesitette. 
A délelőtt folyamán különböző mutatványo
kat végzett a „Rómával" és a bravúros pro
dukciókat körülbelül ezer ember nézte vé
gig. Délután jelentékenyen megnövekedett a 
nézők száma és Kaszala most még a délelőt
tieknél is merészebb légi bukfenceket vég
zett. Amikor a kis sportgéppel már csak 
harminc méter magasságban volt a föld fe
lett, Kaszala siklórepüléssel akart leeresz
kedni. Egyszerre csak

teljesen megfordult a gép, azután pedig 
hirtelen teljesen merőleges irányban Ic- 
■uhant a földre ugy, hogy Kaszala Ká
rolyt és montőrjéf a gép maga alá te

mette és a földhöz szorította*
A repülőtéren példátlan izgalom keletke
zett. Mindenki ha'álos szerencsétlenségtől 
tartott, valóságos

pánik támadt, az emberek egymást ti
porták a tolongásban

és a pécsi egyetem orvoskari fakultásának 
két orvosa alig tudta magát keresztültörni a 
tömegen, hogy Kaszaláhot jusson. Nagy iz
galom közben felemelték a gépet s ekkor 
kiderült, hogy

sem Kaszala, sem montőrje nem szen
vedtek súlyosabb sérüléseket.

Mindkettőjüket a helyszínén részesítették 
első segélyben, majd a két eszméletlen em
bert beszállították a pécsi egyetem sebé
szeti klinikájára. Mindenki Kaszaiéval tö
rődött s
alig vették tudomásul, hogy a „Róma" 

amellyel Kaszala tavaly az egész világ
sajtó által méltányolt világrekordját el

érte — összetörött.
A kis gépnek levált a két szárnya és telje
sen összezuzódott a két kereke.

A közönség a sebészeti klinikát formális 
ostom alá vette és

a kórház előtt állandóan nagy tömeg

Hétfőn bizottság utazik Pécsre, hogy 
megvizsgálja a repülőteret

A Hétfői Napló azonnal érintkezésbe lépett az 
Aeró Szövetséggel, amelynek részéről a követ
kező felvilágosításokat kaptuk:

— A pécsi repülőteret most planirozták.
Az esős Időben, a felázott talajba mélyen 
belevágódhattak a kerekek s ez okozhatta, 

hogy a gép összetörött.
Tudomásunk szerint Kaszala nem a „Rómán" 
repült, hanem egy régi, úgynevezett branden
burgi gépen, amely magántulajdona. Ez a 
háborús időből való’ típus teljesen megbízható 
s igy igen valószínű az a feltevés, hogy

• nedves Időben víz jutott a motorba 

Három és fél órán át harmincezer 
ember tüntetett vasárnap 

a vörös Bées ellen
—ii iMf» i an— i

Tüntetést rendeztek a szocialisták és a kommunisták
Bées, április 6.

Bécsben vasárnap nagy tüntetések voltak 
A Ringen órákon át tarló menetben végig
vonultak a kereskedelem és ipar polgári 
szervezetei és egyesületéi, hogy tiltakoz 
zanak a marxizmus és a bécsi városháza 
adópolitikája ellen. A tüntetőmenetben a 
szakadó eső ellenére 80 000 ember vett 
részt és mindenütt, amerre a menet elha
ladt, sokezer ember szegélyezte az útvonalat.

A városházát háromszoros rendőrkordon 
zárta körül és magában a Rathausban az 
összevont városi rendőrség és tűzoltóság

készenlétben volt.
Minthogy
Seltz polgármester vonakodott a tün
tető polgári szervezetek küldöttségét 

fogadni,
a küldöttség tagjai a városházán ügyeletest 
szolgálatot teljesitő tisztviselőknek nyújtot
ták át a tüntető kereskedők és iparosok kö
veteléseit tartalmazó emlékiratot.

A három és fél órán át tartó polgári 
tüntetőmenet egész ideje alatt szünetelt 

a forga’om a Ringen.
Ellentüntetésül a szociáldemokrata iparo

sok két nagygyűlésen tiltakoztak az állami

várta a betegszobából kiszivárgó híre
ket.

Bár ezek nagymértékben megnyugtatóak 
voltak, a városban — valóságos pánikhan
gulatban — működtek a rémhirlerjesztők, 
akik munkájának köszönhető, hogy a vá
rosban sok helyen még a késő esti órákban 
is Kaszala halálának hírét terjesztik.

A Hétfői Napló munkatársa a késő esti 
órákban érdeklődött a magyar világrekor
der pilóta állapotáról a sebészeti klinikán s 
azt a felvilágosítást kapta, hogy

Kaszala és montőrje a jelek szerint csak 
könnyebb zuzódásokat szenvedtek 

s mind a ketten még a reggeli vonattal visz- 
szautaznak Budapestre.

s ez okozta a hibát.
A balesettel kapcsolatosan kérdést intéztünk 

Kara Jenő légügyi alezredeshez is, aki a követ
kezőket mondotta:

— Kaszala mai repüléséről hivatalosan nem 
volt tudomásunk, miután Kaszala nem egyesü
leti repülőgépen repült. Az újonnan planirozott 
pécsi repülőtér talaja tulpuha és éppen ezért

holnap bizottság utazik Pécsre, hogy meg- 
vlzsgálja n terepviszonyokat.

Ha ezek nem lesznek kedvezőek, ugy az újon
nan megnyitandó Budapest—Pécs repülőjárat
ban az első hivatalos repülés nem vasárnap, 

hanem esetleg valamidéi későbben lesz meg
tartva. Májusban a bécsi Aeró Szövetség 

sporlgépcket' fog járatni Pécaen keresztül, 
amelyek a rendes járatoknál lassabban közle
kednek.

— A Róma együléses gép s mivel a hir szerint 
mentőr is utazott a gépen, ez Kaszaiénak való
színűleg egy másik régilipusu gépe lehetett. 
Hangsúlyozom, hogy Kaszala repülése nem volt 
összefüggésben a hivatalos testületek akciójával 
s ha esetleg a légijárat megnyitása halasztást 
szenvedne, ennek az lesz az oka, hogy a Pécsre 
kiküldendő bizottság még nem találja megfele
lőnek a repülőtér talaját.

Nem a Rónával történt 
a baleset

A repülőtéri kirendeltség részéről elmondot
ták a Hétfői Napló munkatársának, hogy

Kaszala szombaton egyik sportgépen star
tolt,

de nem a Rómán, hanem egy kétüléses sport
gépen.

A balesetről a következő hivatalos jelentést 
adták ki:

Pór*,  április ö.
Vitéz Kaszala Károly ma reggel saját repülő

gépén a pécsi repülőtérre érkezett, hogy meg
tartsa a bejelentett rrpülőnapot és ulasrepülést 
végezzen. Az egyik leszállásnál

a repülőgép orrabukott, majd hátára for
dult

Sem Kaszalának, sem utasának semmi hajt 
nem történt. A repülést ezután beszüntették.

— szövetségi adó — ellen. E gyűléseket a 
szociáldemokrata gépkocsitulajdonosok
autófelvonulása követte a Gürtel-en az ál*  
lami benzinadó ellen.

De
megmozdultak a mai napon a kommu

nisták la,
akiknek vezetői a szabad ég alatt megtar- 
tandó gyűlésekre hívták össze híveiket .4» 
szakadó eső miatt azonban a gyülekező he
lyeken még a szokottnál is kisebb számmal 
jelentek meg a kommunisták. Komolyabb 
incidensre sehol sem kerül a sor,
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Wolff vasárnap válaszolt 
Friedrich Istvánnak

„Felveszem az eldobott keztyiít — Nyolc ember 
nem lío^ja megváltoztatni a városháza hangulatát44

TVo//y Károly vasárnap délután tartotta be- 
azúmolójál a budai Vigadóban Megjeleni a be
számolón a Keresztény Községi Párt egész ve- 
zctösé„B. Ott voltak Szigetiig János, Joanovits 
Pál és Botzenhardt János, a felsőház tagjai, 
Ernszt Sándor, Haller István, Petrovácz Gyula, 
Koszaiba János és Tahódy Tibor országgyűlési 
képviselők.

Wolff Károly azzal kezdette beszédét, hogy 
amit választóinak ígért azt megtartotta. De tiz 
év munkájával nem lehet mindent elvégezni. 
Külföldi kölcsönökkel nem lehet egy nemzetet 
felszabadítani. Kellő körültekintéssel többet 
lehetett volna elérni.

A mai kormányzati rendszerről szólva, ki
jelentette, hogy

nincsen egységes gazdasági programja.
Mi azonban a nemzet érdekeit szolgáljuk, ami
kor támogatjuk a kormányt. De a kritika je
gyében követeljük, hogy céltudatos politikával

Vass József népjóléti miniszter 
holnap az érdekeltségekkel kezd 

tárgyalásokat a Társadalombiztosító 
válságának megoldása ügyében

A Társadalombiztosító Intézet válságának 
megoldását célzó miniszteriális tanácskozá
sok befejeződtek. Vasa József népjóléti mi
niszter tiz napon át folytatott tanácskozáso
kat egyrészt a minisztérium munkósbiztosi- 
tási osztályának vezetőivel, másrészt az OTI 
vezetőségével. Ezeknek a tanácskozásoknak 
az volt a célja, hogy a népjóléti miniszter 
pontos képet kapjon az intézel helyzetéről. 
Megállapították ezeken a tanácskozásokon, 
hogy

■ Társadalombiztosító deficitje 21 millió 
pengőt tesz ki,

amivel szemben u 24 millió pengőt meghalad
ják a kinnlevőségek, vagyis a be nem hajlott 
járulékok. Ezeket p kinnlévőségcket behaj
tani nem lehet. Egyelőre teljes a bizonyta
lansúg abban a tekintetben, hogy ezt a defi
citet az Országos Társadalombiztosító Intézet 
hogyan fedezi. Vass József népjóléti minisz
ternek az a terve, hogy kölcsönt vesz föl a

Háromheti fogházra Ítélt 
a Tábla egy gázoló rész
vénytársasági igazgatót

Fitiltotta az autóvezetéstől is, mert igen nagy se
bességgel haladt és a baleset után el akart robogni

Érdekes bünpert tárgyalt szombaton a 
budapesti Ítélőtábla. Báró Wall Károly Ist
ván részvénytársasági igazgató volt a vád
lott. akit a királyi ügyészség

gondatlanságból okozott sulyok testi 
sértéssel vádolt.

A vádirat szerint ugyanis Walt báró múlt 
év nyarán

« Horthy Miklós-uton elütötte gép
kocsijával Szekeres Mihály ötvenhá
rom éves piaci árust, akt sérülései kö

vetkeztében munkaképtelen lett.
A törvényszék annakidején a lefolytatott 
főlárgyalás bizonyítékai alapján bűnösnek 
mondotta ki a bárót, gondatlanságból oko
zott súlyos testi sértés vétségében és ezért 
őt a nagyfokú enyhítő körülményekre való , 
tekintettel ötezer pengő pénzbüntetésrej 
itálet ellen igy fellebbezést jelentett be az 
ítélet ellen, igy kerüli az. ügy a Tábla elé. | 

Az ítélőtábla a néhány hónappal ezelőtt 
megtartott első tárgyaláson bizonyítás ki
egészítést rendeli el. Erre került a sor szom
baton. Néhány pótlólag kihallgatott tanú el
mondotta. hogv a báró a törvényszék által

most uegven csillárt!
Budapest legolcsóbb Arnl!
8 lángu bronz cbédlflcsillár .......... P M SO 
fi lAngn bronz ebédlőcRlIlár................... I*  —
l.nkitKb(in felszerelve. Kapható ceak a 

M __ Üzleteiben, VI., Podma-METEOR RT.
v ó 1 a a z t ó k 1 Kór|c képes ArjcgyzókOnket!

A sírok 
ápolása 

úgy a régi krrepcMúti. mint az áj Izr. központi temető
ben április hó tMn vetet kezdetét. Befizetések a Pesti 
Chevrn Kadim székháttában. VI . t.nudnn ucea 8. 
szóm alatt már most eazköxöllictAk, esetleg ugyan 

oda postán is beküldhetők.

.vezessék ki a nemzetet súlyos helyzetéből.
I Ha n kormány nem tudja összefogni a nem
zeti erőket, — mondotta akkor én is azt 
mondom: adja át a helyét azoknak, akik össze 
tudják fogni.

Majd a városházi politikával foglalkozva, ki
jelentette, hogy e tekintetben épp oly nyugodt, 
mint az országos politikában. A választásokra 
nagy nehézségek árán megcsinálta a keresz
tény egységei. S most ezt az egységet nem ö 
bontotta meg.

Nyolc ember nem fogja megváltoztatni n 
városháza arculatát. Felveszi nz odadobott 
keztyiít s majd ■ választásoknál eldől, hogy 
a választók kinek a kereszténységében 

bíznak.

Ernszt Sándor után Petrovácz Gyula ismer
tette az uj fővárosi törvényt, amely az ö meg
ítélése szerint nz adott helyzetben a legjobb.

deficit fedezésére. Kétséges azonban, hogy 
ennek a tervnek a végrehajtásához meg
kapja-e a hozzájárulást a miniszterelnöktől.

Szó van némi létszámcsökkentésről is, 
ez a veszedelem azonban csak a magasabb 
állású tiszttftselőket fenyegeti.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt ebben 
az ügyben dr. Dréhr Imre népjóléti államtit
kárral, aki közölte, hogy holnap, kedden, 
vagy legkésőbb szerdán

újabb tanácskozások indulnak meg éa 
pedig az érdekeltségekkel.

Vass József népjóléti miniszter ugyanis meg 
akarja hallgatni egyrészt a szociáldemokrata 
és a kereszlényszociálista szakszervezetek 
vezetőit, másrészt a munkaadók képviselőit. 
Ezekután az érdekeltségekkel folytatott 
megbeszélések után készül majd el Vasa Jó
zsef népjóléti miniszter előterjesztése az Or
szágos Társadalombiztosító Intézet szanálá
sáról.

megállapított tényállással szemben a meg
engedettnél jóval nagyobb sebességgel ha
ladt és

mikor elütötte a szerencsétlen embert, 
tovább akart robogni.

Ebben csak a járókelők fenyegető magatar
tása akadályozta meg.

A Tábla a bizonyítási eljárás lefolytatása, 
az ügyész vádbeszéde és dr. Breuer Pál vé
dőbeszéde után

megváltoztatta a törvényszék ítéletét éa 
báró Walt Károly István részvénytár
sasági Igazgatót háromheti fogházra 
Ítélte s 3 évre eltiltotta az autóveze

téstől.
Súlyosbító körülménynek vette a Tábla azt, 
hogy a vádlott a megengedettnél nagyobb 
sebességgel haladt kocsijával, azt, hogy vo
nakodott a sebesült segítségére sietni, vala
mint azt, hogy

egy nyolcgyermekes családapát tett ke
resetképtelenné.

Enyhítő körülménynek vette viszont a 
vádlott beismerését, valamint azt. hogy min
den peres eljárás bevárása nélkül méltá
nyos támogatásban részesíti a piaci árust.

— Fér fiszövet-maradékok fekete, sötétkék, 
barna és kékesszürke, 3 méter egy férfiöltönyre 
elegendő, hozzávaló ítélésekkel (•gyűlt összesen 

135 pengőért szerezhetők be László Sándornál, 
1 Rákóczi ul 50. Postai rendelések utánvéttel

Kiadd lakások!
Bimoo-utca 1-3-5. szám 

szemben a statisztikai hivatallal 
egy-egy 2, X, 4 és 5 szobás lakás hallal 

Ugyanitt UzlethclyInóg.

Margit-hörut 43. Xűl
4 sr.obAs lakón hallal.

Elegáns kivitel Olcsó bérek Bővebbet a 
helyszínen vágj’ telefonon Aut. 298-29

KÉTSZÁZÖTVEN HÖLGY IZGALMAS 
CSATÁJA A VIGADÓBAN

Kik készítik Pesten a legszebb Bemberg-toaietteket —A Forbáth-szalon 
vitte el az első dijat — A kormányzóné látogatásával tüntette ki a 

nagyszabású ruhaversenyt
Hetek óta társaságokban, zsurokos, korzón, 

ölórai teán, színházban, vagy moziban másról 
sem beszéltek a hölgyek, mint a készülő nagy 
Bemberg ruhaversenuröl, amelyet szombaton 
délután óriási érdeklődés mellett megtartottak a 
Vigadó ragyogóan feldiszilell és erre a célra 
átalakítóit dísztermében.

Szombaton már kora délután hangos volt a 
dunaparti Vigadó környéke. A napsütéses kor
zón már kora délután olyan nagy tömegben 
hullámzóit a csinos, szőke, barna, vörös és fe
kete italai leányok serege, amely egyszeriben 
igazi tavaszt varázsolt a környékre. Valóban 
ugy hatolt ez a kép. mint ha egy tavaszi rét 
színpompás virágszálai hajladoznának az ápri
lisi szélben. Bár csak délután félöl órára hir
dették a ruhabemutató kezdetéi, már jóval há
rom óra előtt olt csoportosullak a hölgyek a 
Vigadó előcsarnokában és kínálták a jegyek , 
árának háromszorosát, négyszereséi, csakhogy 
a nevezetes eseményből ki ne maradjanak. De 
hiába volt minden igyekezet,

a jól megrendezett divatbemutatón csak 
azok vehettek részt, akik a számozott he

lyeiket előre megvásárolták,
mert itt már szó sem lehetet, arról, hogy valaki 
jegyhez jjisson. A Vigadó nagyterme rövidesen 
megtelt az előkelő közönséggel, akik érdeklő
déssel vegyes izgalommal várták a Goldberger- 
Bembcrg tavaszi színeinek felvonulását és a 
ruha-szalonok, valamint a varrónők összecsa
pását. Ez a harc nem is volt érdektelen, hiszen 
több mint kétszázötven szép fiatal leány mérte 
össze erejét egymással.

A Goldbergcr Sóm F. és Fiai Bt. a Bemberg 
müselyem európai hirü gyártói ugyanis

nyolcvanhét jelentős pénzjutalmat 
tűzött ki díjul azoknak a szabónöknek szá
mára, akik a különböző minőségű Bemberg- 
anyagból a legszebben elkészített ruhákat kül
dik a zsűri elé Nehezen tellik az idő a várako
zásban. A zsúfolásig megtöltött előcsarnokban 
időzik mindenki, izgatott, kipirult lányok ru
háin utolsót igazit a mama, vagy a pályázó var
rónő, udvarlók, akik szivük hölgyének biztos 
győzelméért ökölre mennének, most izgatottan 
futkosnak ide-oda, hogy az ellenfelek esélyeit 
is megismerjék. Ebben a zsibongó, tulfeszült 
várakozásban egyszerre tiszteleltebes csendet 
teremt a hir:

— Megérkezett a kormányzóné öföméltósága! 
Az óra pontosan félötöt mutatott, amikor a 

Vigadóban kíséretével megjelenik a kormányzó 
felesége. Dr. Budai-Goldberger Lajos vezérigaz
gató, a nagyszabású ruhaverseny rendezője fo
gadja a főméltóságu asszonyt és kalauzolja a 
földszint első páholyába. Á kormányzóné lát
ható örömmel és érdeklődéssel pihenteti sze
mét az eléje táruló szinpompás képen.

Ekkor már a Vigadó termeit elözönlötle a 
közönség. Az óriási terem valóban világvárosi 
képet nyújtott, a nézőteret, amelynek első pá
holyában a kormányzóné és kísérete foglalt he
lyet és

az első széksorokban a társadalmi és művé
szi előkelőségek ültek,

a készülő nagy esemény előtti várakozás csend
je ülte meg. A megjelent előkelőségek közölt 
ott láttuk gróf Ándrássy Gézát, Búd Jánosnéf, 
Vértessy Sándort, a kabinetirodai főnököt és 
nejét, Ugrón Gábornét, Görgey Istvánt és nejét, 
Fábián Bélánál, szinobányai Krammer Félixnét, 
báró Láng Boldizsárnál, Halmos Róbertnét, 
Földváry Emmát, Várady Arankát, stb.

A közönséggel szemben egy óriási pódium 
épült. A pódium háisó részében egy hosszú 
zöldposztós asztal mellett foglal helyet a hu
szonegy tagú zsűri. A Goldberger-cég igazgató
ságán kivül itt van Max Lenin. a Corvin alet- 
nöke, Brammerné

Simon Böske, a tavalyi Mise Európa, 
mellette az apósa ül, Brammer Ödön szövet
nagykereskedő, vígszínházt premierje előtt volt 
ideje eljönni Hatvány Lili bárónőnek, ill van 
Halasi Fischer Géza, Holzer Simon, a női sza
bók elnöke, Berkovits Andor, Székáts Antal, 
Mór Jenő és néhány művész, akik közül Pólya 
Tibort, Vadász Józsefet, Vértes Emilt, Lányi 
Dezső szobrászművészt említjük meg.

Általános érdeklődés mellett lép a esüri 
mikronfonjához Budai Goldberger Leó, aki kö
szönetét mondott a főméltóságu asszonynak, 
aki a verseny védnöknői tiszljét vállalln (a ver
seny jövedelme nyomorenyhitö célokra szolgál) 
és elmondta a verseny célját is, amely nagyon 
röviden igy fejezhető ki:

miként lehet a rendkívül olcsó és szép 
RelhbergbŐI a legdivatosabb, legszebb éa 

Icglzlésesebb luxusriihákat elkészíteni.
Ezután n női szabók elnöke hirdeti ki a pályá
zati feltételeket, eszerint a múlt héten meg
tartott elődöntőből körülbelül kétszáznegyven 
versenyző jelenik most meg egymásután a zsűri, 
illetve a közönség előtt. Körülbelül 51 vidéki 
és 170 pesli hölgy vesz részt a versenyen, akik 
számára egy kétezer pengős, egy ezer pengős, 
egy ötszáz pengős, négy darab kétszázötven 
pengős, tizenöt darab száz pengős és tizenöt 
darab ötven pengős dijat tűztek ki, de vidéki 
résztvevők számára ötven darab nyolcvan pen
gős dij kerül kiosztásra. A Női Szabók Egyesü
letének elnöke ezután rámutatott arra az 
óriási áldozatkészségre és nagyvonulságra. 
amelyre a Goldbcrgcr-cég a szabókat és a sza
bónőket ezzel nz akciójával is támogatta és 
köszönetéi mondott a nagyszerű perspeklivójti 
versenyért, amelyből ugy a közönségnek, mini

Dl*.  KO5HMCSV szanarvas
rendel és 2-8-lg

Józael-kUrat S. asAm. Férd és női betegeknek. 

a szabóiparnak csak haszna lehel.
A dobogó egyik sarkában elhelyezett jazzband 

rázendített az egyik divatos slágerre, amelynek 
hangjai mellett megkezdődött a versenyzők fel- 
vonulása.

A hölgyek a zsűri pódiumára vonulnak fel 
és olt lesznek néhány .,mannequine'*-lépést.  
Soha ilyen képei. A (robogó mögötti kisteremből 
egymásután léptek adobogóra a kiválasztott 
hölgyek. Mindegyik egy-cgy remekbe szabott 
Bemberg-loalettben pompázott. Kezdetben is 
látszott, hogy a zsűrinek igen nehéz munkája 
akad, hiszen válogatnia kellett a szépek közül 
a legszebbet, a jó közül a legjobbat, az ízlése
sek közül a legizlésesebbet. Jöttek a tavaszi vi
rágos színek, Parisét!?, Goldec.hine, Crepe Pás- 
toraié, Riselle, Josephine Mimosa Mousseline 
Amourette, álmok, költemények, fantáziák vo
nultak el a közönség előtt egy-egy kedves, 
szőke, barna, éjfekete hnjkoronás leányarc mo
solyog felénk, hogy szinte

■ szem belekáprázlk a sok színes látni
valóba.

Mert nemcsak a ruhák gyönyörűek, de szépek 
azok a hölgyek is, akik ezt viselik. Bizony, nem 
egy akad közülük, aki az idei Miss Magyar
országgal is versenyre kelhetne. A publikum 
gyorsan belemelegszik és egy-egy ruhnkreációt 
és viselőjét tapsorkánnal fogadja.

— Gyönyörül
— Elragadó!
— Hihetetlen, hogy mit tudnak Bembergből 

csinálni!
És igy tovább. Egy-cgy hölgy, aki felvonul a 

pódiumra, már zugó tapsvihart arat.
Különösen a triikkruliás hölgyek tetszenek 

nagyon a közönségnek.
Néhány hölgy ugyanis a zsűri előtt vetkőzni 
kezdett. Ne tessék megijedni, nem komolyan, 
csak ugy készítették el a ruhákat, hogy ezek a 
legrafTináltabb módon alakíthatók át estélyi 
ruhából pizsamává, vagy délutáni ruhából esté
lyi ruhává. A közönség egyik ámulásból a má
sikba esik.

— Ugy látszik, — szólt mellettem valaki, — 
Budapesten mindenki szabómüvész.

Ebben a pillanatban zajos tetszést arat egy 
fiatal anya, aki hároméves babyjével jelenik 
meg a pódiumon. Nehéz lehet eldönteni, hogy 
melyik hord bájosabb ruhát: az anya, vágj’ a 
leánya. Ezután rutinirt m-anncquinnek jömnek. 
Nekik nincsen számuk, hanem egy táblát hoz
nak magukkal, amelyre ez van felírva:

„Versenyen kivül."
De azért ők is versenyeznek egymás között. 

A nagy szalónok mannequinjei ők, akik az ér
dekesebb és ügyesebb kreációjukkal akarnak 
lultenni egymáson. Jönnek a Corvin-divatrcvük- 
ből jólismert Corvin-görlők is. Fiatal színházi 
görlök ezek, a legpompásabb Bemberg-tolett- 
ben.

Változik a kép.
Egy dlszmagyarruháa fiatal hölgy Jön ■ 

színre, a magyarkdja Bembergből.
Utána egy pályázónő, aki Bemberg-gyászruhát 
visel. ízléses, finom, egyszerű darab. De min
dennek vége van. Lassanként a végére jutunk 
ennek is Körülbelül kétszáznegyven—kétszáz
ötven hölgy már felvonult, amikor a zsűri vlsz- 
szavonul és hetvenet kiválaszt, akiket újra 
maga elé kér. Mig a zsűri tanácskozik, addig 
nagyszerű kabaré-műsor szórakoztatja n kö
zönséget. Fellépnek Békeffy László, Bársony 
Rózsi, Piddock, Dénes György és Pethes. óriási 
sikerük van nekik is.

A zsűri ezután lecsökkenti a hetven favoritét 
harmincra, majd ezekből a késő éjjeli órákban 
a következőket jelöli ki a fődijak nyertesévé:

A 2000 pengős I. dijat nyerte: Forbáth
Magda-szalón.

Az 1000 pengős H. dijat: Schwartz Irma- 
tzalón.

Az 500 pengős III. dijat: Steiuer Elemér- 
szalón.

Négy, egyenként 250 pengős dijat: Hollflnder 
Sándor, Rosenthal Béla, Mogutz Margit és Ber
kes Mnrgit-szalón.

Ezenkívül tizenölen 100 pengős és lizenöten 
ötvenpengös dijat kaplak.

Magyar Légiforgalmi RT.
TAVASZI MENETREND

érvényes április l-tól 80 lg

S.UU 16.20 i | HJDAPE8J a « 10-*
1)40 18.00 e. ♦ WIEN « I 8S0 1M0

Laponta vasárnap kivételével.

KAzvctlen csatlakozások Enróns Ásássá állomásai felé

Az autóbusz Budapesten n Vadászkflrt-szállétöl 50 
perccel. Wierhen a Hotel Bristoltól 40 perccel • 

a repülőgép Indulása előtt Indul

Felvilágosítás és legsváltást
Budapesten) a Matvar Légiforgalmi R.-T léuiutazásl 
irodájában. ÍV., Váci-Utca 1. Telefon: 808- 88. a 
Központi Menet jegyirodában éa annik összes fiöM- 

laiban

Wlesiben: Luftreiseburenu dér Ost<*rr  f.uftverkehrs 
A.—G I. Karrntnrrring 5. Telefon: R 28—1— 
l'osta és csomniforgalom Európa v. Ismennyl álló- 
mása fiié Felvllérostradr InrlfAV menetrendéit 
a társaság szállítási osztályánál. Tikion: 808 —89.
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■ dustlce tor Hungary 
tüntető repülése

DAth?nmlKn2 !ünt9,° isiKosedőssel togadtftK a
Roinermara lord diléért startoló rapaiot. a Kommunistáit 

pedig összelltKöztaK az ünneplő Közönséggel
London, április 6.

Newyorkl jelentős szerint Magyar Sándor repülő, aki a nyár folyamán kísérletet 
fog tenni, hogy New Yorkból Budapestre repüljön, „Justlce fór Hungary" nevű repölő- 
gépével sikeres tüntető repülőst végzett Detroititól a New Jersey-állambell Newarkba, 
hogy

a trianoni béke igazságtalanságára felhívja az amerikai közönség és 
elsősorban az amerikai magyarság figyelmét.

A newarki repülőtéren többezer főnyi közönség, köztük rengeteg magyar, óriási lelke
sedéssel fogadta a repülőt, azonban körülbelül

ötszáz kommunista előre megszervezett ellenséges tüntetést rendezett, 
amelynek folyamán összeütköztek a magyar repülőt ünneplő magyar 

közönséggel.
Végre a rendőrség közbelépett és kilenc tüntetőt letartóztatott.

Tiltott műtét miatt egy 
évi börtönre Ítélték * 

dr. Kincses Imre orvost
Békéscsaba, április 6.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Több 
napi izgalmas tárgyalás után szombaton a 
késő esti órákban hirdetett Ítéletet a békés
csabai törvényszék dr. Kincses Imre orvos 
bűnügyében. Az orvost azzal vádolta a ki
rályi ügyészség, hogy múlt év tavaszán 
egyik hozzáforduló paciensén: Nagy Zsó
fián

tiltott műtétet hajtott végre és a fiatal 
leány ennek következtében sulyos be

tegen feküdt a kórházban.

A vádlott orvos tagadta bűnösségét és azt 
hangoztatta, hogy ő a leányt csak tüdöcsucs-

hurut ellen kezelte, ezzel szemben Nagy 
Z'óíia. aki ugyancsak vádlottja ennek az 
üt/yifek, bevallotta, hogy őt az orvos tény
leg megopcrálta. Szakértőként dr. Berecz 
János egyetemi tanárt hallgatta ki a tör
vényszék, aki terhelő szakvéleményt adott. 
A perbeszédek elhangzása után a bíróság 
meghozta Ítéletét, amelyben bűnösnek mon
dotta ki ugy az orvost, mint a pacienst. Dr. 
Kincses Imrét ezért

egy évi börtönre és kétszáz pengő pénz
büntetésre, Nagy Zsófiát pedig egy hó- 

naDi fogházra Ítélte a törvényszék.
Az Ítélet ellen a vádlottak fellebbezést jelen
tettek be.

ÉLI DA
SZAPPAN 

&lida l^linös^g! 
Darabja 80 fillér. 
Az Eíida Favorit Szap
pan állandó használatának 
eredménye a kifinomult 
természetes szépség. A 
bájos, finom arc elbüvö- 
lőbb lesz, mint valaha!

A legnemesebb parfőm 
harmatával dúsan át
itatott rendkívül kiadós 
szappan üdít, ápoí,frÍ3sit, 

SZAPPAN
Beihlen miniszterelnök 

vasárnap elutazott Párisból

veres csaláflHraveília Békésben
Agyonuerte a íeiesfiget, aztín öngyilkos lett egy gazda

Husvét hetében is tárgyal a párisi konferencia

Békéscsaba, április 6.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Raffai An

tal 50 éves gazda vasárnap a Földeák köz
ség határában a szántóföldön dolgozott a 
feleségével. Mikor hazafelé indultak, az 
asszony rosszul fogta be a lovakat. Raffai 
megszidta, szóváltásba keveredtek és a fel
dühödött ember

szekérléccel fejbevágta az asszonyt, 
aki véresen terült el a földön. Raffai mikor 
ráeszmélt arra, hogy mit tett, borzalmas 
módon öngyilkosságot követett el.

HAJSZA A DOLLÁRCSEKK
UTÁN A POL1KL1NLKÁTÓL 

A GELLÉRT SZÁLLÓIG
A rendőrség megtalálta az amerikai orvos háromezer 

dolláros csekkjét — amely nem is veszett el
Tegnap este egy jól öltözött férfi állított 

be a főkapitányság központi ügyeletére. An
golul beszélt és izgatott hangon mondotta:

— Sámuel K. Har broklyni orvos vagyok. 
Segítsenek rajtam az urak, eltűnt egy há
romezer dolláros csekkem.

Sámuel K. Har dr. tanulmányúton jár 
Budapesten, a Gellért szállóban lakik és 

bejár a Poliklinlkára.
Tegnap egész napon át a Poliklinikán dol
gozott és estefelé taxin indult haza. A szál
lodában fizetni akarta a számláját és ekkor 
megdöbbenve fedezte fel, hogv

MEGNYÍLT

Budapest legújabb 
látványosságáé

Kötelet hurkolt a nyakába, a kötél má
sik végét a lovak istrángjához erősítette 

és ostorral közéjük csapott. A lovak vad 
iramodással indultak el s maguk után ci
pelték Raffait, akit

a nyaka köré csavart kötél percek alatt 
megfojtott

A férfire holtan akadtak a mezőn dolgozó 
földmivesek, az asszonyt pedig sulyos álla
potban vitték a békéscsabai kórházba, ahol 
sérüléseibe rövidesen belehalt.

háromezer dolláros csekkje nincs a 
tárcájában.

A főkapitányságra sietett, ahonnan nyom
ban detektiveket küldtek ki, hogy elö- 
keritsék a dollárcsekkct. A detektívek

előbb a Poliklinikán kutattak, 
kihallgatták a személyzetet, azután hosszas 
utánjárással megtalálták a taxisoffőrt, aki 
az orvost a szállóig vitte, de csak nem 
akadtak rá a csekkre. Most már

a szállodában kezdtek dolgozni
a detektívek, de itt is eredménytelenül, a 
csekkről senki se tudott. Már már ugylát- 
szott, hogy az amerikai orvos kellemetlen 
emlékkel fog eltávozni Budapestről, de az 
utolsó pillanatban fordulat következett be.

A detektívek az eredménytelen hajsza 
után bementek elbúcsúzni az orvostól a 
szobájába. Az egyik detektív szempillantása 
a szoba sarkában nyitva álló bőröndre 
esett:

az összedobált holmik tetején teljesen 
szépen, simán ott feküdt a háromezer 

dolláros csekk.
Sámuel K. Har dr. még reggel ki akarta 
venni a bőröndből a csekkel, de bent felej
tette, viszont ugy emlékezett, hogy magához 
vette és igy keletkezeti a kalamitás. Persze 
ezután mindenütt kereste, csak ott nem, 
ahol hagyta.

Az orvos kétségbeesését derűs jókedv vál
totta fel és igy búcsúzott a delektivekföl:

— Köszönöm uraim. A budapesti rend
őrség valóban nagyszerűen működik: még 
olyan csekket is megtalál, amelyik nem is 
veszett el,

A párisi tárgyalások körül teljes a bizony
talanság. Kezdetben legföljebb egy-kéthetes 
vitára számítottak, a vita azonban annyira 
kiszélesedett, hogy egyelőre még mindig bi
zonytalan: mikor kerülhet sor a jegyző
könyvek végleges aláírására. Lóucheur köz
belépését magyar szempontból kedvező jel
nek lehetett tekinteni. Még a francia lapok 
is azt jósolták, hogv Lóucheur közbelépése 
után a konferencia hamarosan befejeződik, 
ma azonban már ezek az optimisták sem 
remélik a gyors befejezést.

A Hétfői Napló munkatársa teljesen be
avatott kormánykörökből a következő infor
mációkat kapta a párisi tárgyalásokról:

— Még mindig bizonytalan a konferencia 
sorsa. A csehek rendkívüli szívóssággal har

Letartóztatták Eszterházy 
László $ró£ sikkasztó 

uradalmi számíartóját
Lopott pisztollyal akart öngyilkosságot elkövetni, 

mikor elfogták
Két nap óta csendőrök nyomoztak Pest

erzsébeten egy vidéki sikkasztó kézrekeri- 
lése céljából. Szombaton este az egyik pest
erzsébeti vendéglőben rá is akadtak a kere
sett sikkasztóra, aki abban a pillanatban,

mikor megpillantotta a csendőröket, re
volvert rántott elő és öngyilkosságot 

akart elkövetni.
Szerencséjére azonban a pisztoly csütörtö
köt mondott és másodszori lövésre már nem 
volt ideje a gyanúsítottnak, mert a csend
őrök rárontottak, kicsavarták kezéből a re
volvert és letartóztatták.

A múlt héten történt, hogy gróf Eszter- 
házy László sárosdi földbirtokos bűnvádi 
följelentést tett az ottani csendőrségen

Kern Ernő 34 éves gazdasági számtartó 
ellen, aki az uradalomban a gazdasági cselé
dek fizetéseiből 1700 pengőt sikkasztott és 
megszökött. A csendörség a feljelentés alap
ján meginditotla a nyomozást s miután n 
nyomok Budapestre, helyesebben Pester
zsébetre vezettek, csendörjárör utazott fel 
Sárosdról a fővárosba és itt kezdte meg a 
kutatást. Megállapították, hogy

Kern Ernőnek rokonai vannak Pest
erzsébeten, 

akiket a pénteki és szombati nap folyamán 
me^i^játogatott^Ajjsend^^ 

Szenzációs omso szMsir
Stern Júzsel most III., Szerulia-ifir 5.

colnak a 250. paragrafus elejtése érdekében. 
Ennek a célnak az elérését a magyar dele
gátusok hasonló eréllyel igyekeznek meg
akadályozni. Ezidőszerint semmi kilátás 
sincs arra, hogy a konferencia hamarosan 
befejeződhetnék, sőt bizonyosra lehet venni, 
hogy még husvét hetében is tanácskozások 
lesznek.

Bethlen István gróf miniszterelnök va 
sárnap clu'azott Párisból.

A miniszterelnököl Walkó Lajos külügymi
niszter váltotta föl, aki már hétfőn bekap
csolódik a tárgyalásokba.

Bethlen István gróf miniszterelnök előre
láthatóan kedden éjszaka érkezik meg Buda
pestre, az Orient Expressel.

pesti főkapitányságtól engedélyi kaptak a 
nyomozás további folytatására, ügyesen ki
nyomozták. hogy Kern Ernő egy soroksári
úti kis szállodában szállt meg és

éppen akkor értek oda, mikor a szál
loda éttermében vacsorázott.

Kern Ernő, miután az öngyilkossági kísér
lete meghiúsult, bevallotta a csendőröknek, 
hogy az 1700 pengős sikkasztást ö követte 
el. sőt azl is beismerte, hogy

a pisztolyt is gróf Esztcrházy Lászlótól 
lopta el,

azzal a szándékkal, hogyha a sikkasztása 
miatt le akarják tartóztatni, akkor végez 
magával. A csendőrök a letartóztatott sik
kasztó számtarlóval vasárnap reggel vissza
utaztak Sárosd községbe.

— Ma kezdik az Árumlntnvásárnn a lengyel 
pavlllon építkezési munkálatait. A Nemzetközi 
Vásár területén a vásárépitkezés munkája már 
megkezdődött. Ma, hétfőn kezdik nteg a lengyel 
pavlllon felépitésél. A lengyelek főképpen textil
ipari gépekkel, kábelekkel, fa- és cserzőanyagok
kal, valamint háziipari cikkekkel szerepelnek a 
vásáron. A lengyelek részvételének a magyar
lengyel árucsereforgalom további kiépülése 
szempontjából nagy jelentősége van. A Nemzet
közi Vásáron egyébként a jugoszlávok is külön 
pavillonnal szerepelnek.
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Blsttassi uizssálatot rendeltek 
el tSulsl Rácz j|vörgy ellen 

nz ftutűEtehozaíaii bűnügyének újabb fordulásai
Az Aulomobilbehozatali Rt. hónapok óta 

folyó bűnügye még mindig nem jutott nyug
vópontra. Az Ítélőtábla a múlt héten foglal 
kozott Fónagy Aladárnak, a Garancia Bank 
volt ügyvezető igazgatójának felfolyamo
dásával és azt elutasítva, jogerősnek mon
dotta ki Fónagy letartóztatását. Amint a 
Tábláról visszaérkeztek az iratok a vizsgáló- 
biróhoz, njahb fordulat történt az ügyben.

A vizsga lóit író maga elé Idézte tövis! 
Rács György magánzót, aki tudvalé
vőén Jelenleg a Magyar Színház bér
lője és kihirdette előtte végzését, 
amellyel az üggyel kapcsolatosan elren

deli ellene a bűnügyi vizsgálatot.
A vizsgálat elrendelését a kir. ügyészség 
már hetekkel ezelőtt kérte, a vizsgálóbíró 
azonban Rácz György szerepét a legapróbb 
részletekig tisztázni kívánta és csak azután 
döntött az ügyészi indítvány fölött. A vizs 
gálóbiró ugy látta a tanuk, valamint az 
ügyben letartóztatott két igazgató, Fábry 
Oszkár és Fóthy László vallomása után, 
hogy tövisi Rácz Györggyel szemben alapos 
a gyanú az orgazdaságra vonatkozólag és 
ezért rendelte el a bűnügyi vizsgálatot.

Rácz György maga is károsultja az 
Aiifóbehoztatali Rt. bukásának, 

emellett pedig jelenleg az a helyzet, hogy 
neki is le kell majd ülni a vádlottak pad
jára Fábry és Fóthy, valamint Fónagy 
mellé.

Rácz György ugyanis 12.000 dollárt 
adott kölcsön az Autóbehoztatali üt
nek és erre a kölcsönre fedezetül kapta 
a cég tizenegy darab autóját, amely a 

vámházhan tárolt.
Rácz György a kölcsön átadásakor meg

A kereskedők és iparosok vég
sőkig menő harcot indítottak 

a telefondrágitás ellen
Héttőn este az Iparosok tartanak tiltakozó gyűlést 

az Asztalos Ipartársulat helyiségeiben
A telefondíjak tervezett „reformja" ellen az 

ipari és kereskedelmi érdekképviseletek már a 
mull bélen a kereskedelmi minisztériumban 
megtartott ankéton is élesen tiltakoztak, most 
pedig a Hétfőt Napló munkatársának értesülése 
szerint

végsőkig menő harcot határoztak el a 
telefondrágitás ellen.

A gazdasági érdekképviseletek a hét folyamán 
több nagygyűlést tartanak, amelyeknek sorát

hétfőn este az asztalosok Iparteetületében 
tartandó Iparosgyülés

nyitja meg. Ezen a gyűlésen az ipari érdekeltsé
gek jelentik be tiltakozásukat. A szónokok ecse
telni fogják az iparosság súlyos helyzetét, s 
hangoztatni fogják, hogy a kisiparosság nem 
bírja a további terheket. A gyűlésen bejelentik, 
hogy ha a telefondíjakat felemelik, akkor

i*  iparosságnak nem marad más választása, 
minthogy lemondjanak a telefonról, 

illetve, hogy nagymértékben csökkentsék a 
telefonbeszélgetések számát.

Az iparosokkal egyidejűleg a kereskedők is

Lord Byron viharos életének 
szörnyű titka

Egy szerelem, amelyről száz év óta nem esett szó
Az öreg Byron, e néven az ötödik lord, 

rettenetes egy ember volt. A szomszédját 
párbajban ölte meg, a feleségét parkja tavába 
akarta belefojtani, a kocsisával egyszer út
közben összeveszett, szó nélkül lelőtte és a 
holttestéit bedobta a kocáiba, halálra rémült 
felesége mellé s aztán ő maga ült a bakra. 
— A fia, ha lehel, még eszeveszettebb embeT 
volt; általában csak „Jack, aa örült" néven 
ismerték. Egyik feleségét, Lady Ldgh-Ca- 
marten-t pár év alatt a másvilágra kínozta, 
miután a szegény asszony egy leánnyal. 
Augusztával ajándékozta meg, akit ezentúl 
a családban csak „A" néven tiszteltek. Rö-
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kapta az autók letét jegyét, amelyet zálog
jegyként kezelt. Amikor az Autóbehozatali 
összeomlott, a General-Molors kutatni kez
dett, hová lelt az a tizenegy autó, amelyet a 
tulajdonjog fenntartása mellett bizományi 
áruként küldött Budapestre. A kutatás so
rán megtudta, hogy ezeket az autókat zálo
gosították el Fábryék Rácz Györgynél. A 
Generál-Motors követelte vissza az autókat, 
Fábryék azonban nem tehettek eleget en
nek a kívánságnak, mert hiszen a letétjegye- 
két Rácznál zálogosították el, Rácz viszont 
azzal érvelt, hogy ő a 12.000 dollár fejében 
zálogként kapta az autókat.

A General-Motors erre bűnvádi felje
lentést tett nemcsak Fábryék ellen 
amiért a bizományba átvett autókat el
zálogosították, hanem Rácz György 

ellen is.
A feljelentés szerint Rácz György Fábryék 
orgazdája, mert ő tudóit arról, hogy a 11 
autóbizományi áru. azzal Fábryék nem 
rendelkezhetnek ugy. mint a sajátjukkal és 
ő mindezek tudatában is zálogjogot szer
zett az autókra. A vizsgálóbírónak azt kel
lett most már megállapítani, hogy valóban 
tudott-e Rácz György arról, hogy Fábryék- 
nek van joguk elzálogosítani az autókat, 
vagy sem. A hetekig tartó kihallgatások 
eredményeként a vizsgálóbíró a mai napon 
elrendelte a bűnügyi vizsgálatot Rácz 
György ellen,

A vizsgálóbírónak ezzel a határozatával 
nem fejeződött még be a szerepe ebben a 
bonyodalmas bűnügyben. Újabb és újabb 
adatokra bukkant, más és más személy sze
repét kell megvizsgálnia és az ilyen bonyo
dalmas ügyben rövidesen újabb szenzációs 
fordulat várható.

erélyes akciót indítanak a telefondijemelés terve 
ellen. A Vértes Emil vezetése alatt álló Fővárosi 
Kereskedők Egyesülete is tiltakozó gyűlést fog 
tartani, amelyen kifejtik, hogy a kereskedők 
már a közterheket sem tudják űzetni és adóssá
gokkal tulhalmozva, egyáltalán

nem bírnak el magasabb telefonszámlákat.
Miután Szalag Gábor, a posta vezérigazgatója 
az ankéton elhangzott pnnaszok meghallgatása 
után bejelentette, hogy most a végső döntés a 
kereskedelmi miniszter kezében van, a kereske
dők sürgős memorandumot intéznek a kereske
delemügyi kormányhoz, amelyben a fenti pana
szok felsorolásán kívül hivatkoznak arra, hogy

a tapasztalat szerint a téves kapcsolások 
száma Jóval többet lesz ki tíz százaléknál.

különösen ha a kereskedő gyakran hiv fel 
automata-állomásról manuális központhoz tar
tozó számot. Annál kevésbé méltányos tehát, 
hogy a téves kapcsolások cimén eddig tett 10 
százalékos úgynevezett „hiba-engedményt" öt 
százalékra redukálják ma. amikor még a fő
városi telefonállomásoknak körülbelül a fele a 
régi kapcsolási rendszerre) működik.

viddel rá Miss Catherina Gordont vette el, 
akivel azonban törököt fogott, lévén, hogy 
ez a hölgy még nálánál is harciasabb me
nyecske volt és ha megdühödött, akkor egy
szerűen a kályhavasat hajigálta John, a nem 
éppen szerzetesi életű gárdakapitány után.

Telkek
VII., Zuglóban, 

csekély foglalóval is, 
ötévi részletfizetésre 

eladók.
Vannak drágábbak is. Erzsébet királyné 
ut, Hajtsár-ut. Gyarmata. és Kőbányán 
az Apally-u. közelében, valamint Budán 
a Dombováry-és Istenhegyi-utnál, stb.
Békési részvénytársaság
Budapest VII., Almássy-tér 8. szám. 
Telelőn: József 424-98 és 366—89. 

Esküvőjük után egy évre megszületett 
George Noel Gordon nevű fiuk, aki utóbb a 
19. századi Angliának legnagyobb költőjévé 
lelt. A gárdakapit; ny, mintha csak erre a 
végszóra, fia születésére várt volna, nyom
ban utána eltűnt a látóhatárról, elkallódott, 
mielőtt a lordl cím és vagyon reáháramol- 
hatott volna és többé senki sem tudott róla.

Byronná nagy nyomorúságban maradt a 
fiával és a mostoha lányával. Ezért Georgeot 
a lfarrow-ColJege-be adta be szegényhelyre. 
Vad állapotok uralkodtak itt; a nagyobb 
diáknak joga volt arra, hogy a kisebbeket 
verje. A kis Byron egyízben látta, hogy egv 
nálánál jóval nagyobb és erősebb fiú, hogy’ 
núspángolja el Byron egyik osztálytársát. 
Túlgyönge volt ahhoz, hogy megvédje sze
rencsétlen társát és ezért megkérdezte a nagy 
fiút, hogy hány ütést szándékozik a fiúra 
ráverni. A nagy fiú csodálkozó pillantására 
Byron sírva azt felelte, hogy azért kérdi 
ezt, mert ha lehetne, akkor szívesen el
vállalná osztálytársa helyett a verés felét. Ez 
a kis jelenet, amennyire jellemző Byron 
romantikus kedélyére, annyira döntővé is 
vált életében, mert ettől kezdve az emberi 
szabadságjogok fanatikusává lett.

Itt az iskolába!, történt vele, hogy egy 
szép napon nagy, pecsétes, királyi levél ér
kezett a címére, amelyben a tízéves „Byron 
úrral" közli a király, hogy az ötödik Byron 
lord elhuny  Iával törvény szerint immár ő 
a halódik lord ezen a néven és egyszersmind 
a hatalmas vagyon birtokosa is mostantól 
kezdve. A következő óra elején már „Domi- 
nus Georgius Byron" néven szólították fel.

Az itt felsorolt kis esetből is kitűnik, 
mennyire érzékeny lelkű fiú volt Byron már 
gyermekkorában és így nincs azon mit cso
dálkoznunk, hogy két évtized múlva ö terem
tette meg egész Európa ifjúsága számára az 
érzelmes byronizmus, a világfájdalom pózát 
és divatját. Neki erre külön oka is volt, mert 
születésétől fogva gyöngye volt mindkét lá
bán az Achilles-izma és ennélfogva holta- 
napjúig sántikált. Gyönge idegzetére pedig 
jellemző, hogy ugyancsak haláláig megvolt 
az a csúnya szokása, hogy a körmét rúgta. 
Ismerte ezeket a gyöngéit és iparkodott erős 
testedzéssel ellenük küzdeni. Hiszen mint 
fiatalember Európaszerte nagy feltűnést kel
tett azzal, hogy az antik Leander példájára, 
átúszta a Ilellesponlost, át a genfi-tavat, a 
Capo Colonnáról a tengerbe zugrott, kastélya 
parkjában farkasokat tartott szabadlábon, 
egy boxinestert fizetett, aki állandóan a kör
nyezetében élt, a Balkánon nőket rabolt el 
és szabadított- mog, rablókkal harcolt, s vé
gül is mint szabadsághős fejezte be 36 éves 
korában fiatal életét

Hőstettei — sánta volta és köröm rágása 
ellenére is — terihészetszerűleg feléje von
ták a nők figyelmét. Casanován kíVül kevés 
ember dicsekedhetik annyi szerelmes kaland
dal, mint ő. És kevés költő oeuvre-jében 
hagytak a szerelmek annyi és olyan értékes 
nyomot, mint az övében. Hogy csupán né
hány „esetét" soroljuk föl: itt volt két diák
köri szerelme két unokahugához, azután 
szerencsétlen és viszonzatlan szerelme a 
tüdővészben elhunyt Mary Chaworth-hoz, 
majd Theresa Makrihoz, athéni fogadósnője 
leányához; itt volt az a török leány, akit 
rablók kezéből szabadított ki és telt a maga 
rableányává; itt volt sorsdöntő szerelme a 
vad Lady Caroline Lamb-hoz; itt volt égisz 
sora a velencei melresszeinek; azután Máltán 
a Mrs. Spencer Smilh-szcl való nagy sze
relme, amelyből a Childc Harold legszebb 
énekei születtek; itt volt furcsa szerelme az 
ötvenhatéves szmirnai Mrs. Werry-vel. Itt 
volt rövid ideig tartó és skandalummal vég
ződött házassága Annabella Milbanke-kal, 
akit sohasem is szeretett, akit soha nem tűrt 
meg a saját asztalánál és akit egyéves házas
ságuk alatt nem egyízben késsel fenyegetett 
meg.

Ez a házasság és vele kapcsolatban 
Byronnak Angliából való szökésszerű és vég
leges távozása száz év óta rejtély volt. Okát 
csak mostanában sikerült egykorú levelezé
sek és naplók alapján kideríteni és André

Jubiláns Nemzetközi Vásár
Rndapestcn. 1030 május 8—12.

A magyar ipar demonstratív bemutatója, 
Olaszország, Franciaország, Lengyelország, 
Jugoszlávia és Görögország részvételével. 

so0/.
utazási kedvezmény a magyar vasutakon, 
25—50%-os jegykedvezmény 17 állam köz

lekedési vállalatánál.
Felvilágosítás és vósárigazolvAny kapható: 
A Vásárirodánál, Budapest, V„ Alkotmány 
ucca 8.. III., az összes tb. képviseleteknél, a 
.Mcnetjegyirodáknál és a Wagon-Llts-Cook- 

Iroda fiókjainál.

Maurois, Byron-élctrajzában, amely most 
jelent meg a JJanfe-kiadásban, részletesen 
ismerteti Byronnak ezt a végzetes élettragé
diáját. A tény az, hogy Byron végzetesen 
szerelmes volt mostohanővérébe, Augusz
tába, akitől leánya is született és akitől akkor 
sem tudott és akart elválni, amikor meg
nősült; sőt, voltaképpen csak azért nősült 
meg, hogy további kínos feltűnés nélkül él
hessen nagy, fáraói szerelmének. Csak most, 
Maurois szenzációs könyve után, értheti 
meg a világ voltaképpen Byron egész lényét, 
egész viharos életét és azt a gyűlöletet, amely 
a Wildet is kiüldöző ♦ ngol társadalmon 
Byron ellen annyira /luralkodott, hogy 
Anglia egyik legnagyobb költőjének holt- 
testét mindmáig nem engedték be az angol 
Panlheonba, a Westminster-apátságba és 
szobrot csak ötven évvel halála után enged
tek neki felállítani.

Rablótámadások 
a fővárosban

Szombaton este két vakmerő rablótámadás 
történt a főváros területén. Az első támadás a 
Budafoki-uton zajlott le este 9 óra tájban. Hor
váth Mária varrónő, aki a Budafoki-ut 81. szá
mú házban lakik, hazafelé sietett, amikor a 32. 
számú üres telek előtt kél ismeretiem férfi hoz- 
záugrott, az egyik megragadta, a másik

kitépte kezéből retlkűljét, 
amelyben 18 pengő készpénz volt.

A másik rablótámadás 11 óra tájban az Er
zsébetvárosban történt. A Dohány-utca és a 
Rózsa-utca sarkán posztoló őrsziemcs rendőrhöz 
kétségbeesetten rohant oda B. Kiss Erzsébet 
színésznő és közölte a rendőrrel ,hogy a közeli 
Amazon-utcában egy 18 év körüli fiatalember 
hozzá ugrott,

kirántotta retlkflljét,
amelyben 12 pengő készpénz volt és zsákmá
nyával elrohant.

Szombaton éjszaka éjfél után, a Mátyás-Wven 
ismeretlen tettes megtámadta Ficsor Ferenc 23 
kubikos munkást,

bokszerrel halántékát és bal füle tövét be 
törte

és azután elmenekült.
A rendőrség a rablótámadások ügyében a ká

rosultaktól beszerzett személyleirás alapján eré
lyes nyomozást indított
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Turul Cipőgjüi Rt.

HÉTFŐI NAPIÓ
Gandhi megszegte a törvényt,
híveivel meghezdie a tengerparti se űsszeszeneset

_ .., Jalalpur, Április 6
Gnnnhl megsértette a aömonpólliimról aióló törvényt. Ünnepi Imik elmond*™  útin 

tegyvennyole hívével laaau léptekkel Dandl mellett > tengerbe ment.
hogy megfllrödjék. Nagy cmbertltmeg klaérte, miközben lelkeaen kiáltotta:

— Mahútma Gandhi kijai! 
Fürdés után Gandhi és hívei 
Fürdés után Gandhi és hívei a törvény rendelkezéseit megszegve, hozzáláttak 

gerparton heverő só összeszedéséhez.
„ u ía.n,S|l|.KM,ar|,R*  ?fnd?1 Cgy,k 8zemé,ye® hivét> ak‘ 55 önkéntessel nagyobb sórneny- 
2. »et ó, ,Ot* el0’ l‘írsaival együtt letartóztatták, Ugyancsak letartóztaták 
flát: Ramdesz Gandhit Is.

14.50
24.50
14.50
19.50

Mihály Dénes Búd Jánossal 
a Telekor magyarországi 

bevezetéséről
Vasárnap reggel kilenc órától kezdve te

kintette meg a nagyközönség a Gellért-szál- 
lóban a zseniális magyar mérnök, Mihály 
Déijes Telehor-ját. Valóságos népvándorlás 
volt a Gellért-szálló pálmatermében éjféli 
12 óráig. Mihályi Dénes vasárnap délután 
feleségével és szükebb környezetével Gödöl
lőre utazott, ahol vitéz Endre László dr. fő
szolgabíró uzsonnát adott tiszteletére, 
dőlő polgárai között mozgalom indult 
hogy Mihály Dénest

Gödöllő díszpolgárává válasszák.
A zseniális magyar mérnök ma, hétfőn,

Gö 
meg.

Búd János kereskedelmi miniszter vendége 
lesz. A miniszter ezzel az alkalommal rész
leteiben is meg fogja beszélni Mihálylyal

a Telchor-nak Magyarországra való 
bevezetését.

Mihály, akit vasárnap délelőtt József Ferenc 
királyi herceg kihallgatáson fogadott, ked
den megkísérli, hogy Berlinnel létesítsen 
összeköttetést és

a német fővárosból mutasson be eredeti 
felvételeket.

A Telchor kiállítása csütörtökön zárul.

Halálos katasztrófával végződött 
az idei első berlini motorverseny

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon-1 a pálya oldaláról hordáppakknl mentik 1:0-
\ a ’ tnrlfnk n •rrrpnrsfiflrnsfia sr.inhclnére. dejelentése.) A tavaszi szezonnyitó motorver

senyen a drezdai versenyzők egyike. Joachim 
von Bőssé, a verseny harmadik fordulójá
ban, az úgynevezett tavaszi díjban

gépével teljes sebességgel nekiment 
kerítésnek és fölborult.

A verseny természetesen azonnal megszakadt,

a

ladtak a szerencsétlenség színhelyére, de 
a szerencsétlen versenyzőn már segíteni 

nem tudtak.
Amint hordágyra emelték, hogy autóba te
gyék. kiszenvedett. Kísérőjének, aki a motor
kerékpár oldalkocsijában ült, csodálatos
képpen komolyabb sérülései nem történtek.

Nagy István, volt törvényszéki biró sikkasz 
tásért feljelentett egy szőnyegkereskedőt
Mialatt vizsgálati fogságban ült, a kereskedőnél eltűnt nagyértékü 

perzsaszőnyege
A rendőrség érdekes sikkasztási ügyben 

indította meg a nyomozást. A feljelentést 
Nagy István volt törvényszéki biró tette, aki 
panaszában közölte a rendőrséggel, hogy 
mialatt vizsgálati fogságban ült, egy buda
pesti szőnyegkereskedő és szőnyegjavitó cég

elsikkasztotta többezer pengő érfék il 
drága perzsaszőnyegjét, 

amelyet megóvás végett adott át a cégnek.

Az utóbbi időben Nagy István többizben fel
szólította a cégei hogy a szőnyeget adja 
vissza, a cég azonhan a felszólításnak nem 
tudott eleget tenni, mert a perzsaszönyeg 
már nem volt birtokában.

A főkapitányság a följelentés alapján 
megindította az erélyes nyomozást és a hét
fői nap folyamán kerül sor a sikkasztással 
meggyanúsított szőnyegkereskedő és szőnyeg
javító cég tulajdonosának a kihallgatására.

Vasárnap öngyilkos lett egy 
soproni főreálískolaí tanár, 

akit szokatlan okok miatt fiíggesz 
állásábóltettek fel

Sopron, április 6.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Megdob 
bentő öngyilkosságot fedeztek fel ma dél
előtt a Sopron-bánhidai régi temetőben. A 
síremlékek között felállított Hősök szobrá
nak talapzatánál egy idősebb férfire buk
kantak, aki ülő helyzetben támaszkodott 
neki a gránitoszlopnak. Azonnal értesítet
ték a rendőrséget és a mentőket is, azon
ban már

esak a beállott halált konstatálhatták.
A rendőri bizottság tagjai kiérkezésükkor 
megdöbbenve állapították meg, hogy

Koldusrazzia a Belvárosban
Többezer pengőt és takarékkönyvel találtak egy elfogott 

Öreg háztulaj donos-koldusasszonynál
Tegnap délután a detektívek úgynevezett 

koldusrazziát rendeztek a Belvárosban. A fő
kapitányi rendelet értelmében ugyanis külö
nösen kell vigyázni a rendőrségnek arra, hogy 
a Belvárostól távol tartsák az engedély nélküli 
kőnyöradomány gyűjtőket, akik molesztálják 
a publikumot. A razzia során a Váci-utcában 
feltűnt a detektiveknek egy idős asszony, aki 
egymásután ment be az üzletekbe és minde
nütt pénzt kért. Előállították a IV. kerületi 
kapitányságra, leigazolták s kiderült, hogy

Gutmann Júliának hívják, olnszllszkal szü
letésű, 62 éves varrónő,

aki a Dob-utca 12. számú házban lakik. Két 
pengő készpénzt találtak nála. Atkisérték a 
toloncházba, hogy ott felelősségre vonják a 
tilos koldulásért.

A Mosonyi-utcai toloncházban csakhamar 
megállapították, hogy az idős varrónőt három 
évvel ezelőtt már három napra ítélték ugyan
csak engedély nélkül koldulás miatt. Ez sú
lyosbító körülménynek számított és most már 

nyolcnapi elzárásra Ítélték.

A toloncházi szabályok szerint, a büntetés 
megkezdése előtt megmotozták és a tolone- 
házi detektívek nagy meglepetésükre.

a koldusasszony nyakában egy bőreacs 
kóha varrva 2022 pengő készpénzt és egy 
1600 pengőről szóló takarékkönyvet talál

tak.
Az 1600 pengőt kisebb nagyobb 
1928 szeptembere óta tette félre 
gondoló takarékos koldusasszony.

A toloncházban természetesen 
kezdtek az összeg 
J»lin ■' "
költc, később azonban odamódositoila 
mását, hogy még 1908-ban Olaszliszkán

eladta ■ házát
és ez a vagyon a ház árának a maradéka. 
Most majd rendőri nyomozás fogja megállapí
tani az összegek kétségtelen eredetét.

Addig is a toloncházban tartják büntetésé
nek kitöltése végett a vagyonos kőnyörado- 
mánygyüjtő asszonyt.

összegekben 
a jövőjére

érdeklődni 
az összeg eredete felöl, Gutmann 

először azt mondotta, hogv a pénzt örö- 
........... ' ... ra|Io<
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az öngyilkos férfi Gerő Árpád, a sop
roni Széchenyi István főreál-iskola 
negyvenkilenc esztendős természettan 

tanára,

aki valamilyen, eddig ismeretlen méreggel 
mérgezte meg magát.

Gerő Árpád öngyilkossága mögött furcsa 
események húzódnak meg. A szerencsétlen, 
idősebb tanárt ugyanis néhány nappal eze
lőtt a győri tankerületi főigazgató utasítá
sára

felfüggesztették állásából, még pedig 
egészen szokatlan okok miatt

A főreáliskola egyik-másik növendéke 
ugyanis panasszal fordult az igazgatóhoz, 
hogy Gerő Árpád tanár különös ajánlatokat 
tett nekik. Addig is, amig a megindult 
vizsgálat részletes eredményekkel szolgál
hatott volna, felsőbb utasításra felkérték a 
professzort, hogy egyelőre tekintsen el sz 
óraadástól.

Gerő Árpád vasárnap reggel távozott el 
hazulról és felesége számára egy levelet 
hagyott hátra. Öngyilkosságának nyilvá- 
nosságrak erű lése után ezt a levelet a rend
őri bizottság felbontotta. A levélben Gerő 
arra kéri feleségét, hogy

két kis gyermeküket becsületesen ne
velje fel.

Gerő tanár öngyilkossága nagy részvétet 
kellett az egész városban.

MEGJELENT!

Minden könyvesboltban kapható

DANTE KIADAS

Két kötet (600 oldal) P 11.50
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A német pénzügyminiszter 
szerint sor kerülhet a birodalmi 

gyűlés feloszlatására
300 millió márka azonnali megszavazását követeli

Berlin, Április 6.
Moldenhauer birodalmi pénzügyminiszter 

a német néppárt gyűlésén rendkívül érdekes 
ét nagy feltűnést keltű bestédet mondott a 
politikai helyzetről. A pénzügyminiszter 
többek közöli kifejtene, hogy

amennyiben az államháztartás Altul 
szükségelt 300 millió márkát hiiavét 
előtt megszavazzák, akkor ő garanciát 
vállal arra, hogy nem csupán a legkö
zelebbi hónapokban, hanem egész éven 
át leküzdheti az állampénzügyi nehéz

ségeket

és ebben az irányban nem kell többé ag 
gndnlmalkeltő jelenségektől tartani.

Ha azonban topábbra is akként folynak 
a dolgok, mint eddig és az állammal szem-

A demokraták vasárnap nagy
gyűlésen tiltakoztak a telefon

díjak emelése ellen
Bródy Ernő a titkos választójog bevezetését, Pakots az Ígéretek 

beváltását, Fábián Béla az adók csökkentését követelte
A nemzeti demokrata párt vasárnap dél

előtt a Hungária-uti Magyar-ház vendéglő 
ben nagyszámú közönség előtt népgyülésl 
tartott

Bródy Ernő 
elnöki megnyitójában kijelentette, hogy a 
kormány valóságos merényletet kővet el a 
polgárság és a munkásság teherbíró képes
sége ellen.

■— A kormánynak most csak egv köteles
sége lehet — mondotta. — Adjon lehetőséget 
arra, hogy a nép szabadon, kényszerítés nél
kül nyilváníthassa akaratát — adja meg az 
általános titkos választójogot.

Fakót*  József
voN a kővetkező szónok.

— A városi és falusi polgárság karöltve 
követeli, hogy pusztuljon a magyar politikai 
élet fóroméról ez a rendszer, amely kiváltsá
gokat osztogat s a polgárság adó filléreiből 
szövetkezeteket létesít, amelyek tönkre teszik 
a munkásságot és polgárságot egyaránt. Ez 
az ország valósággal az Ígéret földje, azoké 
az ígéreteké, amelyeket sohasem teljesítenek.

Gál Jenő
előbb a hadikölesőnkötvények valorizálásá
ról. majd pedig a telefondíjak emeléséről be
szélt.

A Sósfürdő közgazdasági regénye

hollandi bank

Újabb szenzációs bonyodalmak a Sósfürdő körül, amelynek 
három millió pengőre értékelt részvényeit ezer pengőért vásá

rolta meg egy
Vasárnap hajnalban eredménytelenül fejeződ

tek be azok a tárgyalások, amelyek a Sósfürdő 
éi hitelezői között mór napok ót*  folytak. Az 
izgalmas tárgyalások eredménytelensége után 
moat máT

a bíróság elé kerül ar. égési ügy,
a Sówfürdőnek es a páratlanul álló közgazda
sági némregénye, amely az utóbbi időben már 
többször foglalkoztatta a nyilván >sságot.

Az Erzsébet Sósfürdő ée Forrásvállalat Rt. a

Hangos filmjáték 
(szkeccs) magyar 
dalokkal és ma
gyar színpadi je

lenetekkel.

* MAI IDŐK FÖKÖVETE1.MÉNYE. AKI HATALMAS TELJESÍTMÉNYT IGÉNYEI.

AUTOPNEUT VÁSÁROLJON

Izgalmas amerikai 
filmdráma.

Szimfonikus zene
karral. 

ben túlzott igényeket támasztanak, ugy ö 
lemond állásáról és elhatározásának okairól 
beszámol a német népnek. A kormánynak 
le kell küzdenie az 19.1(1. év nehézségeit a 
magángazdaság tehermentesítése érdekében 
és ezért le kell szállítania a vagyonadót, az 
ipari és jövedemi adókat. Az uj adók meg
szavazása nélkül azonban lehetetlenné válik 
az agrárprogramra keresztülvitele.

A kormány appcllálni fog a birodalmi 
gyűléshez, vájjon megvan-e a bátorsága 
arra, hogy megtagadja a támogatását attól 
a kormánytól, amely szanálni akarja az Al- 
lampénziigyekel és mezőgazdaságon segíteni 
akar. Ha azonban a pártpolitikai elfogultság 
arra vezetne, hogy nem sikerül megegye
zésre jutni, akkor a birodalmi kormány a 
birodalmi gyűlés nélkül is tovább kormá
nyozna és a német néphez appellálna.

parla-

— Az ország eljutott teherbíró képességé
nek határára — mondotta a többi között. A 
kormány már nem meri nyíltan növelni a 
közterheket s ezért most a telefondíjak eme
lésével, burkolt adóval sújtja a polgárságot, 
annak ellenére, hogy a posta most nyolcmil
lió pengő hasznot mulatott ki.

VázAonyi János 
a parlament munkáját kritizálta.

— Az ősz óta — mondotta — a 
mentnek nem volt fontosabb teendője, mint 
a katonai büntetőtörvénykönyv és a fővárosi 
javaslat megszavazása, ahelyett, hogv a pol
gárság és munkásság nyomorán, igyekezeti 
volna segíteni.

Fábián Béla
elmondotta, hogy több adó folyt be az idén 
az adóhivatalok pénztárába, mint tavaly, 
pedig az adóalanyok száma csökkent A ter
hek egyre nőnek s rettenetes erővel súlyo
sodnak a gazdasági életre. Ilyen körülmé
nyek között akarják emelni a telefonbeszél
getések diját.

— De remélem, — mondotta Fábián, — 
hogv a kormány szándéka oly ellenállásra 
talál, mint a Társadalombiztosító illetékek 
emelésénél. A minisztereknek meg kell érte
niük, hogy mindenfajta emelés lehetetlenség.

három Rácz testvér: Béla, György és Vilmos tu
lajdonában volt Három esztendővel ezelőtt el 
akarták adni a fővárosnak, amelynek a szak
értői a fürdő vagyonát 880.000 pengőre értékel
ték. Az üzlet nem jött létre és a RAcz-teslvérek 
Koeh Róbert szenlbenedekrendl szerzetessel lép
tek összeköttetésbe. Koeh Róbert priorja volt a 
Sodalitas Medicorum Oblatorum Ördinis Sanctl 
Benedicti rendnek, amely a Szent Benedek-rend 
fenhatósága aló tartozik. Ez a rend missziós or
vosokat képez ki. A rend szakértőivel és kép
viselőjével egy-ütl megtekintette a fürdői dr. 
Leenes Izidor, a hágai Burger’s A Co's bank 
egyik igazgatója is. A hiteles ingatlanszakértők 
a több mint ötvenezer négyszögöl parcellázható 
leiekkel biró Sősfilrdőt

3,067.678 pengőre becsülték.
Ráczék eladták a Sósfürdőt a Sodalilasnak, a 
holland bankár pedig vállalkozott arra, hogy n 
hollandi piacon elhelyezi a Sodalitás zálogleve
leit. A rend ingatlanvásárláséi Csernoch János 
Magyarország akkori hercegprímása is tudomá
sul vette.

A Rurgers Bank 850.000 hollandi forint ér
tékű záloglevelet bocsátott ki, amelyet a 

hollandi piacon le Is Jegyeztek.
A Sodalitas a záloglevelekért kapott pénz, ellc- 
néflvcn megkapta a Sósfürdő 8819 darab részvé-

meg tízezer tapasztalt cipész 
szereli föl állandóan a jó FALNA goalaarkot.

Néhány nappal azelőtt e helyen mondottuk, 
hogy a munkátok ezrei gyártják évrftl-évre • 
PALMA-sarkot.

A kiváló cipészek a PALMA-sarkot azhret- 
Brőmeat szerelik fel, hogy ön jobban és kány- 
nyebben járhaseoa.

Miután a PALMA oloeóbb és tartóaabb • 
bőrnél és kellemes, rugalmas járást biztosit, 
mely úgy a testet, mint a drága oipőket kíméli, 
helyesen tenné mindenki, 
akimig most Is börsarkoa 
jár, ha legalább egyszer 
megpróbálna PALMA- 
sarkot viselni.

PALMA

Akkor már

A Sodalitás többi tartozása fejében a Bur
ger's bank kézizálogként átvette a részvény- 

stokkot és Hollandiába vitte.
A Sósfürdő azonban nem váltotta be üzleti 
szempontból a hozzáfűzött reményeket, i mi
kor a Sodalitas vezetői látták, hogv a további 
vezetéshez nincs tőkéjük, az egész részvény- 
stokkot eladták a margilköruli Bohuniczky 
Bank Részvénytársaságnak, illetve Bohuniczky 
Rezsőnek, a bank tulajdonosának
Seréiig Jusztinján volt a hercegprímás, aki szin
tén tudomásul vette az éladást, de a záradékhoz 
hozzáfűzte az. anyagi felelősségem kizárásával 
szavakat. Bohuniczky ügyvezető igazgatója lett a 
Sósfürdönek és kifizette a részvények árát, rész
vényeket azonban nem kapott, mert azok Hágá
ban voltak elzálogosítva. Később a Bohuniczky 
cég nem tudta kifizetni a hollandoknak a zálog
levél után esedékes, kamatokat. A Burger's bank 
a sajátjából fizette ki a záloglevéltulajdonosok 
részére a kamatot,

esedékessé tette a teljes ráloglevélkölesönt 
és kielégítési végrehajtást vezetett a Sós

fürdő ellen.
A budai bank hitelezőinek Bohuniczky átengedte 
a Sósfürdő számláján mutatkozó 112.000 pengő 
követelést. Közben Bohunczky dr. Leenes Izi
dornak átadott egy 210.000 pengőről szóló kö
telezvényt, valamint a Bohuniczky bank össaes 
részvényeit. Néhány héttel ezelőtt pedig a Gél- 
lért-szálló egyik lakószobájában

A Burger’s Bank a kereskedelmi törvény 
306. paragrafusa alapján a bíróság közbe
jötté nélkül, hites személynek, nz árverési 
csarnok kiküldöttének jelenlétében elárve
reztél te a Sósfürdő és a Bohuniczky Bank 

összes részvényeit.
Az árverésen egyedül csak Leenes dr volt jelen, 
aki a Burger's Bank nevében

az egész részvénystokkot megvásárolta ezer 
pengőért.

A Bohunlczky-bank, illetve a Sósfürdő hitele
zői tanácskozásra üllek össze és azt kutatták, 

hogyan lehetne megkapni 112.000 pengős 
követelésüket.

A magyar hilclezők nevében Hercz Lajos dr. 
ügyvéd folytatta a tanácskozásokat. A magyar 
hitelezők azt kívánták, hogy Bohuniczky Rezsőt 
a hollandusok bocsássák ki az obligóból, a 
Sósfürdő jövedelméből pedig bocsássanak meg
felelő hányadot a magyar hitelezők követelésé
nek kielégítésére. Azt mondották, hogy 

döntsön a választolt bíróság,
jogos-e az ő 112.000 pengős követelésük, vala
mint hogy a bíróság állapítsa meg, mennyit ér 
a Sósfürdő részvény pakettje,

a különbözeiét pedig fizesse meg a Burger’s 
bank.

A tárgyalások éjjel-nappal folytak, vasárnap 
azonban a tárgyalófelek megegyezés nélkül 
hagyták abba a tanácskozást.

A hollandusok ugyanis nem akarták elis
merni ezeknek a követeléseknek jogosságát.

Ezek után a magyar hitelezőknek nincs más 
módjuk követelésük érvényesítésére, minthogy 
a bonyodalmas ügy eldöntését részint a poí- 
'lóri, részint pedig a büntetőbíróságokra bízzák.

— A XXIV. M. Kir. Osztálysorsjáték I. osztá
lyának sorsjegyei a játékban eddig részi veit 
felek részére csak rövid ideig tarthatók fenn, 
mert a számos uj megbízás elintézéséi tovább 
halasztani nem lehet. Ezért nagyon kívánatos, 
hogy a sorsjáték eddigi résztvevői a nekik be
küldött, ac még ki nem fizetett sorsjegyeket 
azonnal küldjék vissza az illetékes eláruiiló- 
helyre.

RACIONÁLIS GAZDÁLKODÁS

Borotra nyerte a Három
évesek nyílt-handícapjét

A lovaregvleti versenyek második napjának 
eseménye a Háromévesek nyílt handicapje volt, 
amelynek nyolcas mezőnyéből a téli favorit 
Borotra került ki győztesen. Borotra csak lova
sának, a nagyszerű kis Balognak köszönheti 
győzelmét.

A részletes eredmény a kővetkező:
I. FUTAM. 1. Reiter J Don Carloa-a (pari)' 

Esch. 2. Buborék (3) Csuta. 3. Cipón (3)' 
Esch II. Futottak még: Lantos, Numa Pompi- 
lius, Adonis, Heves, Rózsabimbó II., Dehogyis- 
nem, Annából, Barbar. Tót.: 10 : 27; helyre: 12^ 
13, 14. — II. FUTAM. 1. Gróf Festetics Gy. 
leandere (*/io  reá). 2. Gyöngyike (8) Lyneh. 
3. Lobogó (8) Klimscha. Futott még: Helgesus.- 
Tot.: 10:16. — III. FUTAM. 1. Lesvéri méneo 
Borofra-ja (2) Balog. 2. Tinódi (6) Lyneh. 
3. Lavender sceut (2*/t)  Csuta. Futottak mégi 
Conchita, Captain Nat, Fogj mtg, Senator*  
Dáma II. Tót.: 10:20; helyre: 15, 20, 15 — 
IV. FUTAM. I. Gróf Andrássy Géza Bambusz a 
(6) Csuta. 2. Tam diu ifi) Szabó L. II. 3. Pazar 
110) Fodor Futottak még: Severina, Workman, 
Porto, Red Light, Mirahelle, Farsang, Bonne 
forlunc, Rowuna. Tol. : 10 : 128, helyre: 48, 28, 
73. — V. FUTAM. 1. Liplay B. Solo ja (5) Ta
kács. 2. Bandi II. (3 reá) Gutái. 3. Rab Ráby 
(10) Tóth B. Több ló nem futott. Tót.: 10:47.
VI. FUTAM. 1. Kállay J. Apor-ja (8) Klimscha.
2. Lavarone (5) Péter. 3. öreg Signora (12)' 
Kaszian. Futottak még: Fasista, Laokon, Lucky 
Strike, Alamuszi, Rodcnsteiner, Salambo, Salvia, 
Duhaj. Tót.: 10:154; helyre: 39, 40, 50.

Uj versenylap. Verseng Kurír címmel Kendi 
László és Deutseh Zsigmond szerkesztésében nj 
versenylap indult. Az igen ügyesen szerkesztett 
lapot különösen friss és megbízható hírrovata 
és jó tippclése teszi a fogadóközönség részére 
értékessé.

Budapesti ügetőversenyek
I. FUTAM. 1. Kovacsevics M. Futórózsá ja (5)’ 

Kovács J. 2. Rita (2) Maszár F. 3. Nomád (6) 
Fityó. Indultak még: Szrető, Kópé, Tamerlan, 
Ottó, Etus. Tót.: 10:40; helyre: 17, 19, 17. 
Olasz: 10:84. — TI. FUTAM. 1. Sződvárdombi 
méns Naplopó-ja (2) Kovács II. 2. Juhar (4) 
Fityó. 3- G. Endre bácai (6). Gendur. Indultak 
még: Pogány, Krampusz, Néha, Úri Baka, Lea, 
Ravasz, Mimosa. Tol.: 10:38; helyre: 18, 19, 
71. Olasz : 10 : 46. — m. FUTAM. 1. Dr. Tóth B. 
Több Mnes-e (5) Kovács II. 2. Erika O. (8) 
Kallinka 3. Eviva (2*4)  Maszár F. ndultak még: 
Szertelen, Milike, Libertás, Munkács. Tót.: 
10:18; helyre: 22, 14. Olass: 10:82. —
IV. FUTAM. 1. Szerencsés-istálló Achmed-je (2) 
Maszár F. 2. Ingeborg (2) Bernrieder. 3. Cyklon 
(10) Kovács J. Indultak még: Lord Ida, Cser
kész, Keringő, Ormurd, Geríice. Tol.: 10 :34; 
helyre : 15, 14. 27 Olasz : 10 : 48. — V. FUTAM. 
1. Pilis-istálló Clayton-ja (16) Marschall. 2. 
Nurmi (6) HofTmann G. Indultak még: Dobos, 
Iwa, Medea. Tót.: 10:63; helyre: 25, 41. 
Olasz: 10:50. — VI. FUTAM. 1. Dr. Tóth B. 
Lagzi-ja (25) Kovács II. 2. Auriga (6) Salgó.
3. Cilii (8) Marék. Indultak még: Erzsók (mint 
3-ik diszkv.), Barátom, Fregoli, Románc, Nóta
lnne, Drv, Don Quichotte, Bien aime. Tót.: 
10:173; helyre: 31, 29, 2fi. Olasz: 10:83. —
VII. FUTAM. 1 Tiszakeszi ménes Nlsyroa a 
ipari) Tornatlyay. 2. Rabonbán (8) Selbel. 
Indullak még: Cigánybáró, Rosalina, Picolo, 
Pali. Tót.; 10 :23; helyre : 12, 13. Olasz : 10:45.

FÖELARUSÍTAS:

BUDAPEST,VI
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Leütötte a szobaleányt, hogy 
elrabolhassa gazdája pániét

A rendőrség vasárnap letartóztatta a retekutcai merénylőt
Néhány nappal ezelőtt a Retek-utca 79. 

számú házban rejtélyes esemény zajlott le. 
A házban van a Florida étterem sönlése. 
Ennek bérlője, Balassa Jakab vendéglős, 
aki a házban is lakik. Balassáéknál szolgái 
Mészáros Margit 22 éves leány, akit 
egyik este fél hét óra tájban vérbeborult 
fejjel eszméletlenül találtak a lakásban. A 
rendőri nyomozás csakhamar megállapí
totta, hogy valami sulyos vastárggyal való
színűleg autós kurblivassal üthették fejbe s 
ezért sofőrt gyanítottak a rejtélyes táma
dás mögött. A sebesült leányt a mentők ré
szesítették első segélyben és miután sebe 
nem volt sulyos, a helyszínen hagyták.

Az eszméletre tért leány elmondotta, 
hogy a házban lakó Puskás János 26 éves 
sofőr követte el a támadást. Puskás bejá
ratos volt a söntésbe, többször beszélgetett 
a leánnyal és a támadás estéjén beállított 
a lakásba azzal, hogy telefonálni szeretne.

Mészáros Margit előadása szeriül, a sof- 
főr még arra is kérte a leányt, 1 
gyújtsa fel a villanyt, mert nem szerelné, I büntette miatt 
ha gazdája esetleg észrevenné, hogy tele-

az

fonját használják. Sőt még arra is meg
kérte a leányt, hogy álljon az ablakba és 
figyeljen kifelé, hogy nem jön-e a folyo
sóra Balassa Jakab. A leány teljesítette a 
sofőr kérését, aki azután pár perc mulva

a telefon mellől odaugrott hozzá s egy 
kurblivassal fejbevágtá.

A rejtélyes ügyben Puskás Jánost elő
állították a főkapitányságra, aki tagadta, 
hogy rablási vagy lopási szándék vezette 
volna és azt adta elő, hogy a leánnyal 
összeszólalkozott és emiatt ütötte meg. Ez
zel szemben a rendőrség megállapította, 
hogy Balassa Jakab lakásán az eset idején

1600 pengő készpénzt őrzött,
amiről a sofőr esetleg értesülést szerzett 
és egyes gyanuokok szerint a rejtélyes tá
madást ezzel lehet összefüggésbe hozni. Ép
pen erre való tekintettel a rendőrség

a rablás kísérlete

kezdetét vette

Bámulatos olcsón egyes darabonként is kaphatók
S'tiiVn oaztAlvoki Leányka intézet ruhóh é» kubátok, nöl utcai, délutáni éa eatélyl 

ruhák, pongyitlák részére. mértékosztíly I Bőrkabátok !

Legújabb párisi és berlini modellek után készült női és leány-köpenyek 
ruhák, angol tweed-böl készüli remek kabátujdonságok, melyekből az Óriási 

KABÁTVASÁR
I
il3|Gran9iai8in

csak bent az első udvarban || nagykereskedésében

hogy ne I és szándékosan okozott sulyos testi sértés 
......J vasárnap délelőtt előzetes 

letartóztatásba helyezte Puskás Jánost.

nem ijedt meg, lármát csapolt és rendőrkézre 
adta a zsaroló suhancokat. A detektívek

a bandának mind a nyolc tagját össze
szedték 

és vallatóra fogták őket. Valamennyien be
ismerő vallomást tettek és egymásután fel
sorolták az áldozatok nevét, mert a manő
vereikről az elszámolás céljából pontos

könyvelést vezettek.
A különféle külföldi áldozatok között 

öt budapesti lakás Is szerepel, 
akiket tanúként akarnak kihallgatni és ezért 
a budapesti címük után érdeklődnek, hogy 
diplomáciai utón megidézhessék és a fiatal
korunk bírósága előtt kihallgathassák őket.

Az «ördögiizök» szektájának misztikus szer
tartása annyira felizgatott egy fiatalembert, 

hogy szivszélhíidésben meghalt

A csavargók nemzetközi 
kongresszusi tartanak Bécsben

Nagy János budapesti szabósegéd szonioruvégü látogatása 
a tápiószentmártonl Ördögűzők iinafelzában

Néhány nap előtt a tápiószentmártoni 
csendőrörsnek jelentették, hogy a község 
határában egy jól öltözött férfi holttestére 
bukkantak a járókelők. A csendőri bizott
ság kiszállt a helyszínére és megállapította, 
hogy

a halott Ifj Nagy János budapesti 20 
éves szabósegéd,

aki az Alkotás uccában lakott. A fiatal
ember Tápiszentmártonban lakó szülei lá
togatására érkezett a községbe.

A bizottság a helyszínén vérnyomokat ta
lált és olyan körülményeket tapasztalt, ame
lyekből következtetni lehet arra, hogy 
Nagy János halála nem természetes módon 
következett be, hanem

esetleg gyilkosság történt.
A nagy eréllyel megindult nyomozás meg
állapította, hogy a budapesti szabósegéd az
zal távozott el szülei lakásáról, hogy

a község szélén levő imaházba megy, 
amelyben egy uj vallási szekta műkö

dik, az úgynevezett ördögűzők, 
akikről a faluban sok furcsa hirt terjeszte-

nek. A titokzatos vallási szekta tagjai alko
nyaikor gyűlnek össze és olyankor férfiak, 
nők, gyermekek együtt jajveszékelvc éne
kelni kezdenek és ruhájukat tépik. Az ének 
befejeztével a földre vetik magukat és 

önkívületi állapotban fetrengenek.
A különös látványnak sok nézője akad 

és ezek között volt legutóbb ifj. Nagy Já
nos is. A szertartás végeztével a szabósegéd 
hazafelé indult cs útközben érte a halál.

Az elrendelt boncolás megdöntötte azt a 
gyanút, hogy ifj. Nagy János gyilkosság ál
dozata lett és megállapította, hogy

a fialni szabósegédet szivszélhüdés ölte 
meg.

Nagv János különben is szervi szívbajban 
szenvedeti és ugylátszik

az ördögűzője vallási szertartása nagyon 
felizgathatta.

Útközben tűdővérzést is kapott és innen 
származnak a vérnyomok. A csendőrség a 
boncolás adatai alapján a nyomozást be
szüntette és megadta az engedélyt Nagy 
János eltemetésére.

Bées, április 6.
A bécsi rendőrfőnökséghez érdekes kér

vény érkezett. A kérvényt a ,.Csavargók 
Nemzetközi Kongresszusának bizottsága" 
küldte be. A bizottság a bécsi rendőrségtől

a Csavargók Nemzetközi Kongresszusá
nak Bécsben. június havában történő 

engedélyezését

lálya is van. a bécsi rendőrséghez intézett 
beadványában hangoztatja, hogy a szerve
zetnek a legkülönbözőbb társadalmi 
főkben vannak pártfogói, elsősorban 
nők, akik „ifjúkorukban maguk 
talonná tették az országutat 
révbe érkeztek"

kö- 
olya- 

is bizony- 
de azután

Fiatal korú leányok és suhancok 
vakmerő zsarolási hadjárata

A fejlett kislányok hálóba csalták a gazdaí férliakat, kiket 
azután feljelentéssel lényegétték és megzsarolták őket
A bécsi rendőrség detektivjei a napokban 

elfogtak egy fiatalkorunkból álló veszedel
mes zsarolóbandát.
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jutalmat
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kéri.
A bécsi rendőrség — hir szerint —. meg

adja a nemzetközi kongresszus megtartá
sára az engedélyt. A csavargók, akik magú 
kát az országút embereinek mondják, s 
akik a társadalomban való békés elhelyez
kedésük érdekében indítottak akciót s ép
pen ezért is akarnak kongresszust tartani, 
a múlt évben nemzetközi szervezetbe tő-

■ mörültek s
az elmúlt év nyarán Stuttgartban tar

tották meg első kongresszusukat.
Lapot is adtak ki, „Dér Kunde" címen,
nemzetközi szervezet, amelynek Szittya Emil 
munkáskőlfő elnöklete alatt, magyar szakosz-

A

öl fiatal leányból és három fiúból áll 
a banda,

amely hónapokon át vakmerő módon ga
rázdálkodott az osztrák fővárosban.

A leányok mind 14 évnél fiatalabbak, 
a fiuk pedig 16—17 éves suhancok, az egyik 
magasrangu hivatalnok fia és gimnáziumi 
tanuló A leányok valamennyien

fejlett, szép fiatal leányolt,
akik legalább 16—17 évesnek látszanak, 
délutánonként vagy a kora esti órákban be
ültek a kávéházakba,

kacérkodóin viselkedtek és ismeretsé
get kötöttek férfiakkal.

Rendszerint átutazó külföldieket választottak 
ki. Az ismerkedésnek rendszerint az lelt a 
vége, hogy a férfiak meginvilállák maguk
hoz a leányokat, akik nem hagyták soká 
kéretni magukat.

Amint eltávozlak a férfiak lakásáról, 
megmondották a elmet a fiuknak, 

akik másnap beállítottak az illetőkhöz. Ma
gukkal vitték a leány fényképét és születési 
bizonyítványát. amelyből kiderült, hogy 
még nem töltötte be a tizennegyedik évét. A 
Mihaucok

fényéit tőén léptek fel és kijelentették, 
hogy ha nem ad pénzt, gyermekrontás 

miatt följelentik a rendőrségen.
A legtöbben féllek a botránytól és hogv a 
kellemetlenségeket elkerüljék, inkább fizet 
lek. így azután ezzel a trükkel

hónapokon át fosztogatták a kaland
vágyó férfiakat, a pénzen pedig meg

osztoztak.
I .úrchc’vi rgekbe. inozikbo. c”l.r’ / '■’! 1
íjutlak. Az egyik kiszvuidt álúuztd usumVhI -

A csavargók nagybüszkén

magukénak nevezik Maxim 
Knut Hamsunt és Hermáim 
akinek „az országul nagymestere!" el

mei adományozták.

csavargók remélik, hogy a három

Gorkijt, 
Hesseít.

A
nagy iró ezidén résztvesz a kongresszuson, 
melynek a múlt esztendőben főszónoka 
Ileinrich Lerseh, az ismert német munkás
költő volt. A csavargók kongresszusának 
idei tárgysorozatán „az országút lovagjainak 
visszavezetése a társadalomba" cimü elő
adássorozat s több komoly referátum sze
repel, igy például a csavargókra vonatkozó 
legújabb igazságszolgáltatási intézkedések 
is.

OrszágostayafziléiWuha
és szöuctakció

április 30-ig.
Férfi tavasz! divat kamgarn és seviot WItönyszövet p -ff*  . 
tkzta gyapjuanyag. a legmesszebbmenő garancia mellett, métere I lUa
Férfi saeco-ttltöny méret után saját szabóságunkban E> IRfl • 
elsőrendű szabással elkészítve, lenti szövetből............................. I IUU.
Méret utáni ö töny megrendelhető budapesti és vidéki ruházati áruházainknál! 
A szövet budapesti és vidéki Vüszerfiókárudáink ut
ján is megrendelhető, ahol a szövetek mintakollek

ciója is megtekinthető.
Kívánságra bérmentve küldünk mintákat!

Készpénzfizetésnél további 10°/0 engedmény! 
Cipőáruk után kizárólag április 19-ig 
készpénzfizetés esetén |20-'.| pénztári 

engedményt nyújtunk.
Használja ki ezt a páratlan kedvezményt!

Keduezö részié.fizetési teltételek!
A

Magyar Köztisztviselők Fogyasztási
Szövetkezete Ruházati Áruházai:

BUDAPEST:
V Gróf Tisza István-u. 18., IX. Mester-utca 15 17 

1. Attila-utca 14.
FUnser-, csemege- én hasáru dák a főváros és ország minden 
részében, isutor és lakberendezési-, edény és háztartási cik
kek osztálya, játékáruosztáíy. IX., llnódy-vtcrS.lIzeitanya? 
osztályt IX., Mester-utca 15-17. Könyvosztály : IX., Tinódy-utca 2 
MAGYAR TISZTVISELŐK TAKARÉKPÉNZTÁRA RT. 

Budapest IX, Mester-utca 15-17.
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HÍREK
Tömeges betörések
A Fő-trtea 52. uVim alatt lévő ffisserűzletbe 

néhány nappal ezelőtt l»etört Deménp Ferenc 
12 éren szoba fest Őscgéd két ismeretlen társával 
agyúit. Demény Ferencet

tettenért ék,
■mikor ifibb, mint 500 pengő értékű lopott fű
szeráru egy részét éppen értékesíteni akarta. 
Előállitották a főknpilányságon, ahol beismerő 
vallomása otán le is tartóztatták. Demény be 
vallotta, hogy hárman kftvették el a betörést, de 
két tettestársát nem volt hajlandó megnevezni 
éa most a rendőrség más nton igyekszik a két 
betfirfibüntársal is kézrekeriteni.

Ugyancsak i>etörés történt szombaton éjszaka 
■ Veres Pálné-ntca 12. számú házban.

a Háztartás Szövetkezet üzlethelyiségébe.
‘A betörők az üzlet kirakatát feszítették fel és 
több mint 500 pengő értékű élelmiszert zsákmá
nyoltak.

A Kőhányai-ut 43 szám alatt lévő
dohány tőzsdében

h betörők jártak. Felfeszitették az üzlethelyiség 
lakatjait és nagymennyiségű dohányárut vittek 
rt magukkal.

A rendőrség erélyesen keresi a betörőket.

•— Idői árás. A meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognózist 
tette közzé: Egyelőre általában borús és 
esős idő várható. Holnapra élénkebb lég
áramlás s némi hősüllyedés valószínű.

— Meghalt a görögkeleti szerb egyház 
patriarehája. Belgrádból jelentik: Pavlov 
Dimitriev, a görögkeleti szerb egyház pat- 
riarchája vasárnap Belgrádban 84 éves ko
rában mghalt. Kívánságához híven a rako- 
vicai kolostorban, a palriarchák ősi temet
kezési helyén fogják eltemetni.

— As osztrák könyvklállltás. A budapesti 
osztrák követség palotájálzan vasárnap délben 
ünnepélyes keretek között nyílt meg az osztrák 
könyvkiállitás. A kultuszminisztérium képvise
letében báró Wlassich Gyula h. államtitkár és 
Vajzinger Gyula miniszteri tanácsos jelent 
meg a kiállításon, amelyen az érdeklődő kö
zönség zsúfolásig megtöltötte a nngy termet.

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

szobáiban.

— A Reklám Elet legújabb számában Nádai 
Pál a reklám ellenségeiről ir cikket. Balogh 
Sándor gyönyörűen kiállított lapjn a lipcsei 
vásárról is beszámol, ezenkívül szakirodalom
mal ia foglalkozik és hírekkel szolgál ■ reklám 
köréből. A lap t pengőért minden jobb könyv
kereskedésben kapható.

— Felvétel a vakok Intézetébe. A Vakok Jó- 
•aef Nádor Kir. Orsz. Intézetében a folyó tanév 
végével történő kilépés folytán több férőhely 
üresedik meg. amelyeknek betöltésére pályáza
tot hirdet az igazgatóság. Felvételt nyerhetnek 
minden olyan világtalan gyermekek, akik ötödik 
életévüket betöltötték és tizedik életévüket meg 
nem haladták. Tiz éves koron túl tizennegyedik 
életévükig olyanok nyerhetnek felvételt, akik 
látóképességüket tanulmányaik folyamán veszí
tették el. Kérvények a m. kir. vallás- és kftz- 
oktatásügvi minisztériumnak címezve a Vakok 
József Nádor Kir. Orsz. Intézete igazgatóságá
nál (Budapest, VII., Ajtóst Dürer-sor 3. sz.) 
nyujtandók be.

— Hrlyrelgiisltáa. Lapunk legutóbbi számának 
..........    *•---• .......... Ezzel 

Ernő 
____  __________ „.......   hitelt érdemlő 

dokumentumokkal igazolta, hogy a nyílttéri fel
hívásban közöltek nem felelnek meg a valóság
nak Éppen ezért azt kérésére ■— bár a nyílttéri 
közlemény adataiért bennünket a felelősség 
egyáltalán nem terhel — a legnagyobb készség 
gel megállapítjuk és hozzuk nyilvánosságra.

Nyílt-tér rovatában Felhívás jelent meg. 
kapcsolatban az abban szereplő Mezei 
megjelent szerkesztőségünkben
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Nagy tűzvész Kolozsvárott
Lattan a aaiaiiaus agvnaz aerpaietaianaa táráin as teteio

Kotaxavár, április- ő.
(A „Hétfői Napló" tudósítójától.) Szom

baton délután hat óra tájban füstfelhő tört 
elő a Szentegyház-utca 2. számú ház, u 
római katolikus egyház bérpalotájának a 
tetején. A ház földszintjén van

a Marmaroa-Bank,
a szomszédságában pedig nagy paloták áll
nak. A füstfelhői nyomban lángnyelvek 
követték és pillanatok alatt

lángtengerben u szott a kétemeletes bér
palota teteje.

A tűzoltók nagy apparátussal vonultak 
ki a tűz oltására. A főtéren, s a környéken

Finom férfiöltönyök és felöltök csaknem félárban, 
példátlanul leszállítva!

Április 7-től 10-ig
Saját készítményt! divatos férfiöltönyök 

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

45 pengő
1 zászló Lajos férflruha-üzletében, Vilmos 
császár út dO- Ezen kivételes rendkívüli 

leszállított olcsó ár*  oka, hogy a cég nagy

— Szudy Elemér kitünletéBe. A kormányzó | 
a miniszterelnök előterjesztésére Szudy Ele
mér miniszteri tanácsosnak, a miniszterel
nöki sajtóosztály vezetőjének, a II. osztályú 
magyar érdemkeresztet adományozta. Szudy 
Elemér ezelőtt 12 évvel került a miniszter
elnöki sajtóosztályba és két évvel ezelőtt 
vette át az osztály vezetéséi. Ezen tisztségé
ben pártkülönbség nélkül rokonszenvet szer
zett személye iránt és igy kitüntetése eddigi 
értékes munkásságának megérdemelt elismc- 
sét jelenti.

— Nem kell már a kiilföldün vásárolni 
rózsákat és egyéb növényeket, mert a 
legmesszebbmenő igényeket is kielégíti a 
világhírű MauthncrÖdön cég. A most 
megjelent növények és virággumók dí
szes árjegyzékét érdeklődőknek készség
gel küldi ingyen és bérmentve. Állandó 
mintakiállitása megtekinthető a fíollen- 
billcr-utca 33. szám alatti központi tele
pén, vagy az újonnan berendezett és lé
nyegesen megnagyobbított belvárosi el
adási helyiségében, Budapest, Kossuth 
Lajos-utca 4. alatt, a Ferencrendiek 
templomával szemben.

Szőrme- 6s szőnyeg maflftlláQi 
jegyűnkre bankunk móg aznan WUMS
pénzhölcsdnt loluosit
kamat összköltséggel P 100 ntAn havi P 1.30.
Breltfeld szilen. VAef-utca 14. Ant. 887-27, d e.8-ll-1ff 

 d.gn. 2- « .5-ig.

— Az ..Albus" Szappnngyárnk ezúton is közli
I. t. vevőivel, hogy mától fogva szigorúan be
tartandó kicsinyben] órai n következők: ’/» kg-os 
csomagolatlan „Albus" háziszappan, darabon
ként 80. ’/» kg-os csomagolt „Albus" háziszappan 
84, '/« kg-os csomngolnflnn „Albus" Harang
szappan 40, „Albus" kézmosószappan, csoma
golt 20 fillér, ’/i kg-os terpentiszappan, kg-on- 
ként 1 P 80 fillér. Ezek az árak ugv vannak 
megszabva, hogy a közönség olcsón juthasson e 
kiváló minőségű szappanokhoz, a kereskedő pe
dig megtalálja nz ő minimális hasznát. Nyoma
tékosan kérjük tehát a kereskedő urakat, hogy 
a fenti árakat szigorúan betartani szívesked
jenek.

— örömmel értesültünk, hogy fícck Gyulát, 
VII., Erzsébet-kőrút 32. elsőizbcn rendezett 
harisnya- és keztyü-vásárjának óriási sikere 
arra indította, hogy a vásárt további 3 nappal. 
9-ig bezárólag meghosszabbítsa.

húszezer főnyi tömeg verődött össze, 
ugy, hogy a rendet alig lehetett föntartani. 
A házban óriási pánik keletkezett, az embe 
rek rémülten rohantak ki az utcára. A Ián 
gok egyre jobban elharapóztak, fölcsaptak 
a palota tornyára, amelynek tetejéről 

az óriási hőségtől lezuhant a kereszt.
A főtér fölött hatalmas füstfelhő terjengett 
és a lángok álcsapással fenyegették az Er 
délyi Bank szomszédos palotáját is. A tűz
oltók csak nagy erőfeszítés árán tudták el
folytam a tüzet.

A kár másfélmillió lei,
mert a palota egész teteje és kupolája el
pusztult.

árukészletét csökkenteni kívánja. Minden 
darab a legtökéletesebb kiállításban ké
szült. Nem tömeggyártinány, 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.

— Felhívás a VII. kér. Erzsébetvárosi 
Köt lúgjaihoz. A Hétfői Napló legutóbbi 
számában hirt ndtunk arról, hogy április 
10-ére a VII. kerületi Erzsébetvárosi Kör 
rendkívüli közgyűlést hivott össze, amely
nek napirendjén az alapszabály módosítása 
szerepel. Azt is megemlítettük, hogy az 
„alapszabálymódositás" burkolt cime alatt 
a Kör vezetősége tulajdonképen azt a tag- 
dijfelemelést kívánja a rendkívüli közgyű
léssel megszavaztatni, amelyet legutóbb a 
belügyminiszter dr. Elek Hugó fellebbezé
sére hatályon kívül helyezett. A februári 
rendes közgyűlés ugyanis Ugrón Gábor ja
vaslatára megszavazta a lagdijfelemelési ja
vaslatot. Dr. Elek Hugó a kör ellenzéke ne
vében ez ellen tiltakozott a érvelését nem 
régen a belügyminiszter az alapsznbályelle- 
nes határozat hatályon kivül való helyezé
sével teljes mértékben honorálta is. Érte
sülésünk szerint az április 10-i rendkívüli 
közgyűlésen az „alapszabálymódositás" 
orvé alatt szmos olyan probléma és javas
lat kerül majd szavazás alá. amely a tagok 
jogait és anyagi érdekeit a legérzékenyebben 
sérti. Éppen ezért a közérdekre való tekin 
tettel nyomatékosan felhívjuk az Erzsébet
városi Kör tagjait arra, hogy mivel súlyos 
anyagi érdekeikről van szó. az április 10-i 
rendkívüli közgyűlésen minél nagyobb 
számban jelenjenek meg.

Ha nénzre van 
szüksége 
hmtaperti vagy bndapcst-kőrnyőkt házra. felekre ás 

*" e,rtny««"n kaphatta 
hosszabb ttirleeztCsre ’ * 1

SOLTI LAJOS L h*" k<'örv«rtj «ui, 
Hwa látván fvolt FUrdő-utcaV toV ” Gró1

— Háromévi fegyházra ítélték a sikkasztó 
, gyomai végrehajtót. Gyuláról jelentik: A gyu

lai törvényszék Unghnóry-lnnócss Ift napig 
fötárgyalás után tegnap hirdetett Ítéletet 

Jónás Károly gyomai végrehajtó ügyiben, akit 
t 47 rendbeli hivalaH sikkasztással vádoltak, A 
. törvényszék háromévi fegyházra és ötévi hiva- 

talveszlésre Ítélte. Jónás Károlyi, aki fellebbe
zett az ítélet ellen.

’ “7 Debrecenben. Debrecenből je
lentik: Vasárnap délután mintegy 15 percig 
tarló vihar vonult végig Debrecen éa kör
nyéke fölött. A felhőszakadással párosuló 
orkánt jégeső követte, amely jelentős kárt 
okozott a gyümölcsösökben.’

A magyar ntak sajnos részben még Igen 
gyöngék. Ezen alak számára készül azonban 
a Cordatfc, melynek konstrukciója, fonalbcté- 
tel. gumimlnősége és összetétele a magyar ul- 
viszony-okhoz alkrilmnzkodik. F. tény magva
rázza meg a Cordatic magas kilometrfkus tel
jesítményeit — még a magyar utakon is.

•— A vásárló közönség kívánságára a fíriln- 
baum .4 Adolf cég (VII., Király-utca 13., Gozsdu 
nagy átjáróház, bent az első udvarban), mint 
értesülünk, a most megrendezett kabátvásárját 
nz óriási érdeklődésre való tekintettel meg- 
hossznbbifolta. A cég általános elismert jó hír
neve garancia nrrn. hogy nngykereskedésében. 
egyes darabonként is, n legolcsóbban, figyelmes 
kiszolgálás mellett, szerezheti be a hölgyközőn- 
sóg kabát-, ruha- és pongyola-szükségletét.

— Salgrt (Krislóf-tér 2.) franciaországi útjá
ról visszatérve, magával hozta a legújabb francia 
harisnya, kesztyű és selyem fllé-nadrágoknf, 
férfi- és gyerinckharisnyákaf a legújabb válasz
tékban és a legolcsóbb árban. Kiemelendők: 
a francia Sehnrdoncs kasba 4 80 pengőtől 7.00 
pengőig Óriási válaszlék gyapjú k öt öt I kosztü
mök. tcnniszpullowcrek, mellények, kész selyem 
JCÍouüíJA&éfiokbaa, ............ .. Ul I mi

— Az Országos Goldbergnr-Bemberg kirakat
verseny eredménye. A kirakatok rendkívül nagy 
száma (782) és magas színvonala a zsűri mun
káját igen nehézzé tette. Főváros éa vidék ver
senyzett egymással nemcsak a részvétel aránya, 
de az ötletes, ügyes, újszerű rendezés tekinte
tében is. Meglepően magas szintű művészi i»- 
lésről tanúskodott igen sok kisebb vidéki vá
rosbeli kirakat is, úgyhogy a zsűri nehezen 
tudott a sok jó kirakat között választani. Elha
tározta a zsűri, hogy az eredetileg 2000 pengő 
összegű I-ső dijat és 1000 pengő összegű Il ik' 
dijat összevonja és 3, egyenként 1000 pengő 
összegű első dijat ad ki. Ezt a három első di
jat a következő 3 cég kirakata nyerte: Eichel 
Miksa, IX., Üllői-ut 71; Fischer Simon Rt., 
IV., Bécsi-utca 10.; Radó Aladár, IV., Bécsi ül, á 
6.; a 3 fenti cég kirakatrendezői Alléin Sándor 
ur. Kis Ödön ur, Tóth Andor ur, egyenként 
300 pengő kirakatrendezői dijat nyertek.

Ugy a 3 első dijat nyert cég, mint azok ki
rakatrendezői nagy arany plakettben részesül
lek. A zsűri a Ilí-ik dijat, 500 pengői Kalpin 
Jakab békéscsabai aég kirakatának, a Ill ik 
kirakatrendezői dijat, 200 pengőt Harsányt 
Sándor kirakatrendező urnák ítélte oda. Ugy 
a cég, mint kirakatrendesftje arany plakettet 
nyertek.

A zsűri az alanti 15 cégnek egyenként 200 
pengő dijai és ezüst plakettet, kirakatrendezői
nek egyenként 100 pengő dijat és 1—1 ezüst 
plakettet Ítélt oda: Beck Miksa és József Buda
pest, Ecker, Kiéin, Sugár, Miskolc, Erdős József 
Keszthely, Fábián József Budapest, Fcnyveg 
Dezső Rt. Budapest, Juszt Lajos Győr, Keresz
tes Zsigmond Székesfehérvár. Kovacsevics Mi- 
lenko Budapest. Magyar Köztisztviselők Szövet
kezete Budapest, Reich Farkas Fiai Baja. Spltx 
Hermann Budapest, Steiner V. Vilmos Budapest, 
Stern József Rt utóda Budapest, Ungár Llpót 
Nyíregyháza, Weiner Mátyás Budapest.

A zsűri ezenkívül 120 cégnek ezüst plakettet, 
171 cégnek bronz plakettet. 50 kirakatrendező
nek ezüst plakettet és 136 kirakatrendezőnek' 
bronz, plakettet juttatott.

Miután a zsűriben helyet foglalt cégek ki
rakatai a versenyben hors concoursban vcllelí 
részt, ezek nem nyertek díjazást, ellenben ezen 
cégek: Brammcr Ödön Budapest, Corvin árnhág 
Rt. Budapest, Gerö Testvérek Győr, Kontsck 
Kornél Debrecen kirakatrendezőinek arany 
plakettet szavazott meg a zsűri.

— Bcketow-clrkusz varieté. Május 1-én egy aj 
nevet kell megtanulnia a főváros közönségének, 
„Bcciva" nevet. Ez lesz az uj neve az újonnan 
megnyitó Rekelow-cirkusznak, amely nemcsak' 
uj nevel választott, hanem uj köntösbe is öl
tözve indul neki az uj szezonnak. Az újonnan 
épitett Beciva megnyitó műsora is teljesen 
hozzáillik ehhez a cirkuszhoz, amely Európa 
legszebb cirkuszává lép elő. A műsorról részle
teket még nem közölhetünk, elég, ha annyit 
közlünk, hogy a külföldi számok havt gázsija 
meghaladja az 50.000 pengőt.

Szeműre- Matkovich ny. rendőrfelügyelő 

nemzetközi Nyomozo irodáié 
1V„ VAol-utca ao Ant. 880-81

Előkelő, diszkrét megbízható.

Q A Bauxlt Trust A.-G. igazgatósága az 19.30 
május 1-ne Zürichbe egybehívandó közgyűlésnek 
részvényenként 3 svájci frank (az 50 avájci 
frank néivérték után 6%-os) osztalék kifizetését 
fogja Indítványozni. A kedvezőtlenebb üzleti 
eredményt a bauxiteladásoknak az általánoa 
gazdasági válság kövelkeztében beállott csök
kenése okoxta. Hogy miként fog a folyó üzlet év 
alakulni, azt a világgazdaság mai helyzetében 
áttekinteni még nem lehet.

O A Fegyver- éa Gépgyár Rt. igazgatóság*  
április 1-i ülésén elhatározta, hogy az ezévi Áp
rilis 12-ém megtartandó közgyűlésnek az 1929-es 
Üzletévre 16 pengő osztalék kifizetését fogja 
javasolni.

O A Kőbányai Serfőső én Tápszermfivek Rt. 
mérlege 689.06 pengő tiszta nyereséget mutat ki.

Szenzációs
uj 
műsor
.BŐVÜL 
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Békésvármegye a íilkos 
választójogért

Az elmúlt vasárnap Mezöberényben meg 
tartott kisgazdagyüjéssel nem fejeződött he 
o békésmegyei kisgazdák nyugtalansága.

Orosházán, Gyulán, Békésen és Mező- 
Iterényben kisebb értekezleteket tartottak, 
melyeknek határozatából dr. Mitkasovszky 
(János Békés vármegye törvényhatósági bi
zottságának tagja indítványt nyujtott be a 
törvényhatósági közgyűlésre. Az indítvány
ban elmondja, hogy szükség van külpoli
tika szempontjából is, belpolitikai demokra
tikus reformra és kéri a közgyűlést, írjon 
fel a kormányhoz és az országgyűlés két 
házához,

hogy a mostani választói jog mértékét 
fenntartva a szavazás titkosságát a 
nyiltszavazásos kerületekben is bizto

sítsa.
Indítványozza egyúttal, hogy hasonló hatá
rozat meghozatalára keressék meg a társ- 
törvényhatóságokat is.

Az indítvány a legközelebb megtartandó 
vármegyei közgyűlésen kerül döntésre.

— Binder Oltó órnnfly állapota Javult. A 
fővárosban nagy részvéttel fogadták a hírt, 
hogy Binder Ottó őrnagy, a kitűnő urlovas 
szombaton a Nemzeti Lovardában tartott lo- 
vasmé.rkőzésctn felbukott a lovával és agy- 
rázkódást szenvedett. Binder őrnagy, aki a 
Pajor-szanatóriumban 
visszanyerte eszméletét 
mértékbe javult.

fekszik, vasárnap 
és állapota nagy

A kitűnő klíma Ju

E S T AI
> lismerten elsőrendű diétás konyhá|áv«1 r !e«- 
komolyabb betegségek esőiéiben is áldásoa gyógy

tényező. . .
Polgárt árat folytén n lő középosztály legked

veltebb szanatóriuma. , ,
Logglás •partementek. VVfiT-Ó<sn?’*M

9700 O-öles Őspark. Tel.. 501—M

— Halálozás. Varga János államrendőrségi 
számvevőségi főtanácsos 53 éves korában el
hunyt Hétfőn délután '/tő órakor temetik a 
farkasréti temetőben Temetésén testületileg vesz 
részt nz államrendőrség tisztikara

LY ESTRA & FRED
CóL világát'rakció

ULIHtOUCE
— Eltemették Várnai Istvánt. Vasárnap dél

ben a rákoskeresztúri izr. temetőben a resrvcl 
nagy megnyilatkozása mellett helyezték örök 
nyugalomra Vórnai István hírlapírót. Gr<»«2- 
mann Zsigmond főrabbi megkapó gyászbeszéde 
után Nádor Jenő az újságíró intézmények ne
vében mondott búcsúbeszéden, melyben mél
tatta az elhunyt kitűnő újságíró érdemeit s 
azután elhelyezte a sírra a Magyar l’jsógirók 
Egyesülete és az Otthon írók és Hírlapírók 
Kóré gyönyörű, hatalmas ff^jiszkoszortüL^^^^

A szezon legnagyobb sikere t

F K U S K
GLÁl, FRANCISKA ~ BtoMWKOTl KAIMMÁ*

Belvárosi Színház

Borzalmas csaíádirtós 
a grunewaidi erdőben

.*
Csecsemőiét agyonszurta. önmaga! agyonlőtte

Berlin, április 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A Berlin melletti grunewaidi er
dőben megdöblmnlő leletre bukkantak az 
arra járó kirándulók. Az egyik fa törzséhez 
támasztva,

egy cs< cscniőholltest hevert
A néhányhónapos fiúgyermek kihűlt kezében 
fénykép volt. A fénykép a kisgyermeket áb
rázolta, a következő felírással: Wolf Linde, 
Nürnbcrgerstrasse 18. A fénykép hátlapján 
kusza Írással néhány szó állt:

— Én pedig ott fekszem a víz mellett! . . . 
A megdöbbentő leletet felfedező kirándu-

Az öngyilkos ceglédi tiszti főügyész holttestét a ceglédi 
polgármester közbenjárására hazaszállítják Ceglédre

Vasárnap délelőtt fejezte be a budapesti 
rendőrség a nyomozást dr. Tratib József ceg
lédi tiszti főügyész tragikus öngyilkossága 
'•gyében. Az áj éves főügyész, aki Cegléd vá
rosának köztiszteletben álló egyénisége volt, 
pénteken délután érkezett Budapestre és az 
Esplanade szállóban bérelt szobái azzal, hogy 
reumás bánialmainak gyógykezelése céljából 
iszapkurál fog tartani. A tiszti főügyész pénte
ken délután el is ment a Lukács-fürdőbe és 
este 9 órnkor hazatért szállodai lakására. Reg
gel azután holtan találták:

egy Ceglédről hozott kötéllel az ablak ke
resztfájára akasztotta föl magát.

A rendőri nyomozás kétségtelenül 
lotta, hogy az " . . 
használt kötelet Ceglédről hozta magáv; 
Traub József, ami kétségtelenné teszi. 
előre megfontolt szándékkal követte el 
pesten öngyilkosságát.

Vasárnap délelőtt Budapestre érkezett Ceg
léd polgármestere és a tragikus sorsú fő

ozás kétségtelenül megállapi- 
öngyilkosság végrehajtására fűl

ni dr. 
higy 

1 Buda-

— Házasság. Gubóczky Gyula, a Hétfői Napló 
alkalmazottja és Muzsik Gizella, a Pesti Hírlap 
lisztviselőnője kedden, április 8-án házasságot 
kőinek. (Minden külön értesítés helyett).

— Leleplezték Bethlen Gábor mellszobrát. 
A Bethlen Gábor-Szövetség a Bethlen Gábor 
Kör helyiségében vasárnap ünnepélyes keretek 
közt leplezte le Bethlen Gábor mellszobrát. A 
szoboravató ünnepi beszédet Maday Gyula dr. 
országgyűlési képviselő mondotta Az ünnepség 
Bodrogiig Lajos alclnök záróbeszédével ért 
véget.

Hiaghiro kér WroH, »wrog»B»R 
rémületre is*  

w-K-v * O M v 66 VTI.,TbökÖty nt2fl. Keleti n.n’ 
közelében. Árjegyzék ingy n‘

— Nyugodtan folyt le a Rokkantscgélvző és 
Nyugdljegylet közgyűlése. Vasárnap délelőtt 
tartotta rendes évi küldöttközgyűlését a Ma
gyar Bokknntscgélyző és Nyugdijcgylel az. 
Ásztalosiparlcsl fiiét Bérkocsis-utcai székházá
ban. A gyűlés színhelyén nagy rendőri készült 
ség lelent meg. mert az a hir terjedt el. hogy 
a közgyűlést az egylet ellenzéke meg akarja 
zavarni. Erre azonban nem került «or. a köz- 
•zvfilé’. melyen 59.984 tag képviseletében 
küldött ielent meg. teljes rendben 
Péter József elnök megnyitóbeszéd!

89 
folyt le.

..........   „ után a 
közgyűlés egyhangúlag elfogndla az évi jelen
tést és mcgadln a felmentvényt a központi 
választmánynak, nz. ellenőrző és számvizsgáló 
bizottságoknak. Bárdos Ferenc főtitkár ismer
tette a belügyminiszter leiratát, amely kifelti. 
hogv a Bokkantegyletnek több pénz nem jár. 
mint amennyit már kiutaltak. Elhatározták 
hogy külön alapot létesít, amelyből a hosszabb 
Időn át fizető rokkanlak az nlapszahálvszerü 
segélyen kivül pótsegélyben részesittessenek.

__ A Mérnökegylet közgyűlése. Vasárnap dél
előtt folytatta és fejezte be a Mngvar M- rnök- 
és Epitészcgvlct két nap óta tartó közgyűlését. 
Orphanides János elnök megnyitóbeszédében 
azt fejtegette, hogy a nagy tőkehiány s a hitel 
drágasága következtében nincs megfelelő épí
tési lehetőség s emiatt súlyosan szenved a me
gvár mérnöki kar. Hangoztatta, hogv a technikai 
fejlődésnek Magyarországon erősebb lendül elet 
kell vennie, meri rsak ez alkalmas az általános 
haladás előmozdítására Majorosig Gyula főtit
kár jelentésében rámutatott a napról-naprn 
súlyosabb gazdasági krízisre. Hangoztatta, hogy 
az Ipartestűlet szubvencionálása helyett a fo
gyasztók szubvencionálására lenne szükség, első
sorban Is a magyar árut kellene tehermentesí
teni az adó alól. Több felszólalás után a köz- 
gyűlés végétért.

lók tovább kutatták és
a közeli tó partján egy középkora férfi 

holttestét találták meg.
Homlokán hatalmas lyuk tátongott, kezében 
még szorongatta a revolvert. A holttest mel
lett egy aktatáska feküdt, telve levelekkel. 
Ezekből megállapították, hogy'

nz öngyilkos, aki magát agyonlőtte, 
előzőén kisfiát agyonszurta, Gustav 

Linde 45 éves berlini lakós.
A rendőrséghez intézett búcsúlevelében azt 
kéri, hogy ne nyomozzanak öngyilkosságá
nak okai után, különben pedig holttestével 
csináljanak, amit akarnak.

ügyész veje, aki székesfehérvári orvos. A rend
őrségen mindketten kijelentették, hogy dr. 
Traub József az utóbbi időben régi kedélyes 
és nyugodt természete ellenére, feltűnően ide
geskedni kezdett, valószínűen neuraszténia 
fogta cl, amelyet csak súlyosbított évek 
tartó meglehetősen súlyos fokú reumája, 
ceglédi főügyész az utóbbi időben már

valósággal huskomorrá vált,

gyógyíthatatlan betegnek tartotta magát 
hogy a hátralévő sok szenvedéstől megszaba
duljon, kétségtelenül azért követte el végzetes

Miután n rendőri nyomozás kétségtelenül 
megúllapilolla, hogy dr. Traub József beteg
sége miatt követte el az öngyilkosságot, a ha
lóságok hozzájárullak a boncolás mellőzésé
hez és vasárnap délelőtt már megtörténtek az 
intézkedések, hogy a szerencsétlen sorsú ceg
lédi tiszti főügyész holttestét Ceglédre szállít
sák, ahol majd örök nyugalomra helyezik.

óin
A

és

f kitűnő! 
ó WíwiuA!

tájilóíél
-— Ma dönt a vádhatóság a dorozsmai 

tüntetés letartózlatottjalnak sorsúról. Mini 
Dorozsmairól jelentik a szegedi ügyészség 
vasárnap újból kihallgatta a dorozsmai tün
tetés letartóztatottjait. Maróczy György, 
Badó Ltjosné és Kazniczki Pál tagadlak, 
hogv izgatták volna tüntetőket. További 
fogvatartásukról ma. hétfőn dönt az ügyész
ség. Vasárnap egyébként Dorozsmán járt 
Esztergályos János országgyűlési képviselő, 
hogy kivizsgálja a dorozsmai tüntetés kö
rülményeit.

— Bemutatták Berlinben a Hungária propa
ganda-filmet. Vasárnap délelölt h berlini ma
gyar követség és előkelő német politikai ténye
zők részvételével az Ufa-palotáhan lepergették a 
Hungária négyrészes magyar propagandafilmet, 
amely csodaszép felvételeket ad a M.-. gvar ország 
szépségéről. Utána nagyszabású hangverseny 
következett, a berlini magyar müvészkolónia 
tagjai részvételével.

A Pátria Biztosító egyik multheti hírünk
kel kapcsolatban annak megállapítását kéri, 
hogy Holla Péter nem volt az orosházai fiókjá
nak vezetője, s igy a biztosítót nem is károsít
hat la meg

Miért van 
olcsóbb 

és 
miért van 
drágább

jelzésű BEMBERG selyem-
harisnya?

Mert különböző 
kivitelben és finomságban 

készül, egyszerit és 
luxuskivitelben

A fontos, hogy rajta legyen 
a GJÍ3 jelzés, 

mely a minőséget garantálja.

Kérjen Gfb harisnyát

— A kaposvári és a békéscsabai Iparosság 
nagygyűlése. Kaposvárról jelentik: A kapos
vári ipnrtc.slület mintegy ezer iparos rész
vételével impozáns nagygyűlést rendezett 
vasárnap délelőtt Kaposvárott. A nagygyű
lést, amelyen Mayer Bertalan ipartestületi 
elnök elnökölt, tiltakozott a Társadalom
biztosító súlyos terhei ellen és követelte a 
Társadalombiztosító illetményeinek sürgős 
leszállít Asá t. Hasonló tárgyú nagygyűlést 
tartott a békéscsabai iparosság is, ahol 
szintén éles felszólalások hangzottak el a 
Társadalombiztosító ellen.

— Sopron katolikussága és Balthazár püs
pök előadása. Sopronból jelentik: Sopronban 
.szombaton este a Protestáns Irodalmi Társaság 
rendezésében előadást tartott Balthazár Dezső 
református püspök. Balthazár püspök előadá
sát Sopron város katolikus társadalmában nagy 
nyugtalanság előzte meg. Az előadás előtt 
százötven főnyi katolikushitü társaság kereste 
fel a város katolikus társadalmának vezető 
egyéniségéi, Szalag Jenő dominicus priort, aki 
előtt hangoztatta, hogy Balthazár Dezső beszé
deiben többször megsértene a katolikus tár
sadalmat és Sopron katolikus közönsége attól 
tart, hogy a püspök előadásában ismét támadni 
fogja a katolicizmust. Szalag dominicus prior 
válaszában utalt arra, hogy módot keres, hogy 
illetékes tényezőktől biztosítékot kapjon arra 
vonatkozólag, hogy a püspök előadásában a 
magyar katolikusság ellen semmiféle támadást 
intézni nem fog. k tömeg erre nyugodtan szét
oszlott s később Balthazár püspök megtartotta 
előadását, amelyben a katolicizmust nem is 
érintette, s amely igy a legteljesebb rendben 
folyt le.
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MOZI lRelle Gabriella lesz Alpár Gitta 
utódja a berlini Staatsoperben SZOMBATON mutattuk be,

.............................................. . ...... .. < —_____ ■■

Április 24-én énekli a berlini Staatacperben a Santuzzát. 
Másfél hónapos szabadságidó kérdése miatt hagyja itt 

valószínűen a jövő évben a budapesti Operaházat
Operai körökben egy rendkívül érdekes 

hirt kolporlálnak. Eszerint Relle Gabriella, 
az Operaház kitűnő énekesnője a jövő én
ben már nem tartozik az Operaház kötelé
kébe.

A múlt héten pattant ki Berlinben Alpár 
Gittának a berlini Stnataoper-rel történt sza- 
kitási híre. Alpár Gitta otthagyta egy operetl 
szerepért az előkelő S.taatsopert, amelyben 
két éven át egymásután a legnagyobb sike
reket aratta. Berlini értesülés szerint Alpár 
Gittát, — aki ugy nyilatkozott, hogy a 
jövő aaezónra viaazaazerződik a Staatsoper 
has —,

nem kérik fel a jövő asezónban Menő
dé.st tárgyalásokra, hanem utódjául 
iámét egy magyar énekesnőt óhajtanak 

szerződtetni.
Ez a magyar énekesnő nem más, mint Relle 
Gabriella, az Operaház kitűnő drámai 
szopránénekesnője, aki néhány héttel ez
előtt Berlinben a Stádtische Opernban ven
dégszerepelt és a Toscában óriási sikert 
aratott. Ez a siker hívta fel a Staatsoper 
figyelmét a magyar énekesnőre, akivel az 
elmúlt hét végén

expresszlevélben és táviratban aflrgőa 
tárgyalásokat kezdett ■ Staatsoper ve

zetősége.
Relle Gabriella természeteden nem zár

kózhatott el az előkelő felszólítás elől, hi
szen eltekintve az erkölcsi sikereket, anya 
giakban is legalább a tízszeresét ígéri a 
berlini opera, mint amennyi gázsit ő a bu
dapesti operától kap. Bármilyen furcsán 
hangzik azonban, ha Relle Gabriellát a hu-

dapesti Opera elveszítené, ez nem anyagiak, 
hanem az Operaház vezetőségének makacs
sága miatt történik.

Relle Gabriella ugyanis a berlini tárgya
lásával párhuzamosan Budapesten Radnay 
Miklós igazgatóval is szerződtetési tárgya
lásokat folytat. Relle Gabriella másfél hó
nap szabadságot kért a jövő szezónban 
arra, hogy

egy budapesti operettszlnházban ez idő 
alatt vendégszerepelhessen.

Radnay azonban ezt semmi szin alatt sem 
hajlandó megengedni és a tárgyalások fo
lyamán többször kijelentette, hogy Relle 
Gabriella nyári szabadsága alatt énekelhet 
ott ahol akar, ellenben az Operaház fő- 
szezónja alatt semmiesetre sem nélkülöz
hetik egyfolytában másfél hónapig.

Relle Gabriella, akinek régi kedvenc 
terve, hogy ebben az operettben vendég
szerepeljen, amelynek előadását ez a buda
pesti operettszinház ő reá való tekintettel 
jövő szezónra halasztotta, feltétlenül ra
gaszkodik másfél hónapos szabadságához. 
Ha ezt a szabadságot Radnay neki nem 
adja meg, akkor minden valószínűség sze
rint

nem írja alá jövő éri szerződését.
Ezt látszik megerősiteni az a tény is, hogy 
Relle Gabriella már megállapodott a ber- 
leni Staatsoper vezetőségével, hogy április 
!4-én Berlinben a Staatsoperben fellép és 
ott a Parasztbecsület Santuzzájában fog be
mutatkozni. Ettől a fellépésétől függ, hogy 
vájjon Relle Gabriella lesz Alpár Gitta ber
lini utóda, avagy sem.

Jókedv, humor, sláger zene az

iZ

VASARNAP már mindenki erről beszélt,

HÉTFŐN egész hétre jegyeket jegyez elő 
mindenki a szezon egyetlen

címen aratott diadalmas sikert. 
Kizárólag:

Alvinci huszárok ROYAL-APOLLO
Parádés szereposztás! Szerdán este 8 órakor.

Király Szinház Premier után

VESZÉLYBEN A FRUSKA
Zár alá akarják helyezni a Belvárosi Szinház műsordarabját 

Hétfőn délelőtt tárgyalják az érdekes színházi affértHétfőn délelőtt tárgyalják
A Hétfői Napló annakidején elsőnek számolt 

he arról a bonyodalomról, amely a Patsy cimü 
amerikai vígjáték körül támadt. A Patsyt az
óta Fruska címen Zágon István lefordította a 
Belvárosi Színháznak, amely a darabot elő is 
adta. A premier napján

sürgős zárlati kérelmet Intézett
dr. Nyiry Zoltán törvényszéki bíróhoz Révész 
Ferenc színpadi kiadó. Résvész Ferenc bead
ványában a Fruska cimü színdarab zár alá 
helyezését kéri. Ez a beadvány azután egy egé
szen furcsa és érdekes szinháai kulisszában: 
mélyébe enged bepillantást.

Révész Ferenc már a szerón elején eladta n 
Vígszínháznak a Patsy (Fruska) előadási jo
gát. Hetekkel ezelőtt a Belvárosi Szinház Gaál 
Franci részére keresett alkalmas szerepeket

vígszínház
létlőn, azerdán, pénteken ée vasárnap 

este
Hatvány Lili vigjAtéka:

Ma este, 
vagy soha!

Kedden, csütörtökön, szombaton: 
l’uul Frank — Fodor LAnló 

vlgjátéka:

Grandi Hotel
Barátainknak #"• . rendőreinknek szíren mdoaSsára adjuk, hogy a 

uiestendKMltázat 
a mai naptői torra kősftsv. »?«et|ök. Arainkat mérsékeltökl1

Gaál Franci azonban nem tudott választani, 
amikor Marton Sándor dr. színpadi kiadócég 
a Belvárosi Színháznak megvételre kínálta a 
„Patsy" cimü színdarabot. A Belvárosi Színház
ban nagy meglepetéssel fogadták a Fruskát, el
olvasták és megkérdezték Gaál Franciskát, hogy 
játszaná-e a darabnak főszerepét. Gaál Fran
ciska igennel válaszolt, hiszen ez a darab 
rendkívül tetszett neki. Mivel ugy

a Vígszínház, mint a Belvárosi Színház 
megvette ugyanazt a színdarabot,

már az első pillanatban nem volt kétséges, hogy 
ez az ügy afférra vezet. Ezt megelőzendő Heltai 
Jenő, a Belvárosi Szinház egyik igazgatója föl
kereste a Vígszínház igazgatóját, Roboz Imrét 
és vele megegyezést akart létesíteni. Ez azon
ban nem sikerült. A Vígszínház ragaszkodott a 
színdarabhoz és már jóelőre bejelentette, hogy 
ha a Belvárosi Színház ezt bemutatja, akkor 
perre kerül a sor, mert eltekintve attól, hogy a 
darab nagyon is megfelel a Vigszinház igényei
nek, jelentős előleget is adtak rá a színpadi ki
adónak.

A Belvárosi Színház, mivel egyebet sem tehe
tett, kénytelen volt a Patsyt műsorra tűzni. 
Mikor ez publikus lett, Révész Ferenc szinpadi 
kiadó levelet intézett a Belvárosi Színházhoz, 
amelyben tiltakozott a darab előadása ellen, 
azzal, hogy a darab felelt csak ő rendelkezhet. 
Révész ugyanis még ez év elején Írásos szerző
dést kötött a Patsv budapesti előadására vo
natkozóan a színdarab amerikai ügynökével. A 
Belvárosi Színház viszont felmutatta ugyan
ennek a színpadi kiadónak Marton Sándorhoz 
intézett kábeltáviratát, amely Marton Sándor
nak biztosítja a budapesti előadás jogát. Révész. 
Ferenc ebbe nem nyugodott bele és bíróság 
utján akarja tisztázni, vájjon

kinek van joga Budapesten a Fruska cimü 
színdarab előadására?

Az érdekes pert, amelyben Nviry Zoltán dr. tör
vényszék! bíró salamoni Ítéletére lesz szükség, 
hétfőn délben tárgyalja a budapesti törvény 
szék.

Káténként Dund-n Horváth 
Feri muwdkál és énekel. 
Szive*  támogatást kérünk 
(teák Elemér * Sorentn káré 
ház Budai Barolyrár stb. voV 
tulajdonosa
Korh Elemér.

A FRUSKA két premierje. Kedves, igénytelen, 
de rendkívül szórakoztató darab a Fruska, 
amelynek csütörtökön zajlott le az első pre- 
miérje a Belvárosi Színházban. Gaál Franciska 
talán sohasem volt ilyen ennivalóan bájos, ilyen 
megvesztegetöen okos, mint a Fruskában. Zse
niális színésznői Rózsahegyi Kálmán végre 
magánszínházban is egyéniségéhez való szerepet 
kapott, csupa szív, csupa lélek, csupa derű, 
csupa mosoly. Ugyanezt a szerepet vasárnap 
este Z. Molnár László játszotta. Uj szint és uj 
életet öntött a ragyogó karakterizáló képessé
gével a szerepébe. Kellemes feltűnést keltett 
Békássy István, aki jól beszélő, elegáns és szim
patikus fiatal szinész. Ráday Imre igazi ame
rikai levegőt hozott a színpadra.

MA ESTE VAGY SOHA. Halvány Lili 
bárónő merész témáját ügyes meseszövéssel 
kerek, pergő háromfelvonásos vígjátékká 
formázta. Ha erkölcsi konklúzióival minden
ben nem is értünk egyel a szerzővel, mégis 
legteljesebb elismerés jár a szép asszony 
írónőnek. Az előadás vigszinházi volt. 
Gombaszögi Frida egy énekesnő sokszínű 
szerepében csillogott, ragyogott. Gótli Sándor 
intendáns-figurája, Hegedűs Gyula, akit a 
szinlap a ,,Hü kutya'*  névvel tisztel meg és 
a szerelmi hős szerepében Törzs Jenő a leg
jobb színházi együttest jelentik. Makláry 
Zoltán 'j Eszterházy Ilonát kell megdicsér
nünk. A második felvonást a premieren át
tapsolták.

TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD. Nagy Endre 
visszatért régi közönségéhez és a közönség 
meleg tapssal fogadta a kitűnő konferanszié 
irót. óriási sikere volt a politikai tárgyú 
konferanszóval. Két remek egyfelvonásosban 
Salamon Béla játssza a főszerepet viharos 
nevetést keltve minden szavával. Egy ope
rettben Gárdonyi Lajos brilliáns alakítását 
kell megdicsérni. Romlás. Sárosy és Herczeg 
Jenő jól dolgoztak.

HUSZARFOGÁS. Katonadarab, még pedig 
a javából. Török Rezső és Vincze Zsigmond 
a békeidők édes romantikájához menekültek 
és jó darab szivet, jókedvet és őtletet hoztak 
onnan. A közönség végigkacagja a Huszár
fogást. Igaz, hogy ebben a szereplők nagy 
segítőtársai a szerzőknek. Biliét Irén egy, 
kis parasztcseléd figurában annyi sziporkázó 
ötlettel és jókedvvel szolgálja az előadást, 
hogy színészi pályája egyik legjobb szerepé
nek tudjuk be a Huszárfogás-t. Karácsonyi 
Ili ragyogó exterieurü primadonna. Gyönyö
rűen énekel, nagy sikere volt. Kabos Gyula 
félparaszt figurája emberi, tökéletes és ami a 
legfőbb, rendkívül mulattat. Délig Ferenc 
volt a snájdig huszárkapitány. A mindig jó
kedvű Gőzön Gyula, a remek Ujvárg Lojzi és 
egy-egy kis kabinet figurában Rubinyi Tibor 
és Jaloveczkg László, majd pedig az ősere- 
detü Dajbukát Ilona tettek jó szolgálatot az 
előadásnak. A Művész Szinház ismét száz
százalékos sikert aratott. Az előadás Sza
bolcs Ernő erős és Ízléses rendezői kezét 
dicséri. Eric Vogel díszletei szenzációsak.

ÖNAGYSÁGA KIMENŐJE. Francia vígjáték 
Armont és Gerbidon urak műhelyéből. Makog 
Margit, a házasságförő asszony, a legfranciá- 
sabb, a Icgpikánsabb figura a pesti színpadon. 
Jávor Pál ezu.tal kitűnő karakterizáló képessé
géről adhatott tanúbizonyságot. Az előadás nagy 
értéke Turay Ida, ez nz eredetien kedves, finom 
szinésznő, az erős egyéniségű Justh Gyula, a 
rendkivűl mulatságos Dénes György és a kisebb 
szerepekben elsősorban Faragó Erzsi, Hollós 
Juci és Balassa. k jól pergő előadás Vágó Béla 
érdeme.

A ROYAL ORFEUM áprilisi műsorának slá
gere a Diane Loyal bravúros mndárszelidltésí 
mutatványa. Száz csodaszép galamb felhőzi be 
a színpadot és a nézőteret. Az artistamüsorból 
három Santomas. Kiált and Partner és Gallay 
A Co. emelkedik ki. A magyar műsorban pedig 
Sárosyt, Érczkövyt és Sugár Flórit dicsérjük. A 
közönség jó) mulat.
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Megjöttek a békebeli huszárok! huszárfogás 

legmulataAgosabb operettujdontóg
K.üu.'.'n n' ny, DajbukAt Unna
Habos, Delly, Gőzön, Ujvőry

 Fővárosi Mii vész Színház

VÁRKONYI MIHÁL Y: 
Nem hiszek az önálló magyai 

filmgyártásban
A hangosfilm ebben a formában nem maradhat — Milyen 

nyelven beszéljen az utolsó Augustus
Minden reklámblöff nélkül, csendben és 

szerényen tölt néhány napot Várkonyi Mi
hály Budapesten. Mégis, amikor itt ülünk a 
Duna palota reggeliző szobájában, nem ke
rülheti el a filmsztároknak kijáró obiigát 
feltűnést. A Ritz dámái diszkréten és lopva 
érdeklődő pillantást vetnek a világfilmek 
Vidor Varconi-ja felé, aki mindezt talán 
észre sem véve, mosolygósán és kedvesen, 
sőt szerényen üdvözli a régi budapesti ba
rátját.

Hollywood, Párizs, Berlin. Ennek levegő
jét hozta magával Várkonyi Mihály, akivel 
csendes beszélgetés közben tárgyalunk a ma
gyar müyészélet és filmgyártás legégetőbb 
problémájáról. Az első kérdés a kitűnő mű
vészhez és az intemacionálisan látó szak
emberhez csak ez lehet;

•— Hisz-e a magyar filmgyártásban? 
A válasz megdöbbentő és lesújtó.
— Az önálló magyar filmgyártásban, 
noha ezt szívből kívánom, nem hiszek.

Ez lehetetlen! Természetesen elsősorban 
azért, mert egyes filmeknek még az előállí
tási költségét sem lehetne kihozni a tizen
három vármegyéből, viszont külföldi elhe
lyezésre számítani sem lehet a magyar 
nyelvű beszélőfilmmel. Okos, kompromisz- 
szumos magyar filmgyártás lehetséges.

Ebben dolgozom én is.
Tárgyalásokat folytattam Berlinben egy 
nagy külföldi gyárral és azt szeretném 
nyélbeütntr~trr>g^~Fgy~wrö'győ7~irK~ m üvéDe-' 
hetőleg magyar szereplőkkel, de néhány 
külföldi sztárral együtt itt filmre venné. Azt 
hiszem, hogy ez sikerül is.

—• Ebben az esetben — folytatta — ter
mészetesen teljes magyar verziót csinálnánk 
a filmben. Ez alatt azonban csak azt kell 
érteni, hogy

csak magyar szereplők beszélnének 
magyarul,

külföldi szereplők mondanivalóját a magyar 
verzióban csak feliratok pótolnák. Ez el
kerülhetetlen a hangosfilm mai állásában!

Ha már a hangosfilm problémájára tere
lődött a szó, érdekes megismernünk Vár
konyi véleményét erről a kérdésről is.

— Nehéz dolog erre válaszolni — 
mondja.

A hangosfilm a mai formájában úgy
sem maradhat meg,

hiszen óriási nyelvterületek nem értik ezt a 
művészetet. A hangosfilmnek valamilyen 
irányban fejlődnie kell. Szerény vélemé
nyem az, hogy mikor Amerika fejest ug
rott a hangosfilm-gyártásba, akkor egyúttal 
megcsonkította ezt a hatalmas, erős if jút: a 
filmet. A jelenlegi hangosfilm ahelyett, hogy 
pluszt adott volna a némafilm művészeté

nek, elveti belőle! A némafilm teljes tökélye 
minden technikai bravúrja, kifejlődött mű
vészete legyen az uj filmek alapja és ehhez 
pluszként járuljon a mindenki által érthető 
kevés és csak a legszükségesebb beszéd és a 
finom zenei aláfestés. A hangosfilm a revük 
és az operettek felé terelődött. Ennek már 
vége van Amerikában. Most nem tudják, 
hogy mit csináljanak.

A finom társadalmi darabok lehetetle
nek a hangosfilmen.

Ezidőszerint nem lehet készíteni óriási 
kiállitásos nagy, kosztümös filmeket sem!

— Gondolj csak arra — folytatta na
gyon érdekes fejtegetését Várkonyi, — hogy' 
például a Királyok Királyá-ban

Ponliua Pilátus milyen nyelven szólha
tott volna Krisztushoz.

Az egyiknek latinul, a másiknak héberül 
kellett volna beszélni akkor, ha a film reali
tását nem akartuk volna sutba dobni. A 
film ugyanis más, mint a színpad. Itt már 
tizenöt éve valódi lovak futnak a színen, 
valódi városok állanak és dűlnek romba, 
valódi utcák épülnek, a realitás minden 
meggyőző erejével. A színpadon könnyű el
hinni azt, hogy egy római császár magyarul 
beszél, de a filmen ez csak nevetség lenne! 
Éppen emiatt — folytatta — dobtuk tavaly 
sutba az Utolsó császár című monumentá
lis filmünket. Cecil B. de Mille megtette már 

_a_J[ómai.. xs^szárság bukásáról aióló-óriási 
történelmi kosztümös munka minden elő
készületeit. Készen állt már mindenki a fel
vételre és ekkor merült fel a probléma.

Milyen nyelven szólaljon meg az utolsó 
Augustus?

Ez a nyelvi nehézség azután megölte szüle
tésekor ezt a filmet. Cecil B. de Mille nem 
mert olyan experimentumba bocsátkozni, 
hogy a római császár valódi tógában, valódi 
római diadalszekéren állva angolul beszél
ten a tömeghez.

Sokat beszélgettünk még a hollywoodi 
magyarokról is. Szó került Korda Mária vá
lásáról is, amelynek okát Várkonyi Mihály 

családi természetű bajokban 
magyarázza.

— Néhány nap múlva megyek vissza Ber
linbe, ahol Die letztc Tangó cirnü filmemet 
fejezzük be, azután, hogy ha sikerül,

megcsinálom azt a magyar tárgyú 
filmet,

amelyről már beszéltem. Ha nem, akkor 
májusban utazom vissza Hollywoodba, 
ahova Cecil B. de Mille meghívása szélit...

A mi kedves Várkonyi Misinkből tehát 
ismét Vidor Varconi lesz. És a magyar 
filmgyártás? ... Stób Zoltán.

Arany tánc
Alaska végtelen hómezőin, az aranyásók küz

delmekkel és szenvedésekkel telt poklában ját
szódik a Metró legújabb hangos slágere, amely 
a magyar keresztségben az „Aranytánc" nevet 
kapta. Az aranyért lihegő emberek borzalmas 
szenvedése, a klondikei aranymezők temetőinek 
borzalmai döbbennek elénk a film vásznáról, 
amelyen kísérteire hűséggel elevenednek meg 
mindazok a részletek, amelyeket eddig csak a 
főijegyzések elbeszéléseiből ismertünk. Az arany
ásók szomorú, kétségbeesett élete szolgáltat kere
tet annak az érdekes szerelmi regénynek, amely 
üt a „pokolban" alakul ki. A rendező igen so
kat produkál ahhoz, hogy ez a film sokáig em 
lékezetes maradjon a nézők előtt. A lavina 
omlás, jégzajlás, városégés, — mind olyan ál
lomásai a filmnek, amelyekre még sokáig em
lékszünk, mikor már régen vége az előadás
nak. A rendezői zsenialitás mellé csatlakozik 
azonban még a két főszereplő klasszikus já
téka. Dolores dél Rio a női főszereplője az 
„Aranytánc"-nak, ez a buja szépségű és forró 
erotikáju spanyol színésznő, aki ma talán a 
legjobban keresett sztárja a filmművészetnek. 
Férftpartnere: Ralph Forbes stílusosan Illesz
kedik a mese kereteihez. Külön érdeme még a 
filmnek az a nagyszerű kísérőzene, amely hang
béli hatásokban is tökéletesen adja vissza a 
cselekmény izgalmait. A Royal Apolló nagy 
sikerű uj műsorán még egy remekbe sikerült 
Tinta Matyi-burleszk és néhány pompás hangos 
híradó is szerepel.

Szinház most készülő operettjében hallunk 
először. De nem hiányzik belőle az Első- 
mann tangó sem, amelynek „Lest maga 
juszt is az enyém" helyett „Ott marad Bn- 
dán a szivem" a címe. Természeteden a 
tangót Lábast Juci énekli.
1\T agy baj fenyegette a Városi Színház ká*  

szülő újdonságát, a Meluzinát, amely
nek második felvonásbeli nagy sláger szá
mát, a Bajazzó-fozot akarta letiltani « 
Sonsogno milánói színpadi kiadóig. 7„er*  
kovitz, a „Meluzina" szerzője ugyanis min
den szerzeményét Olaszországban az Edi- 
tion Ricordi cégnek küldi meg értékesítés 
miatt. Igy megküldöttc most készülő ope
rettjének egyik slágerszámát, a Bajazzó*  
forot is. amely Leoncavallo Bajazzójának 
öt motívumából készült rendkívül ötlete
sen. A Riccordi cég helyett a Sonsognet 
milánói kiadócég küldött rcpülőpostával 
választ Zer kovitz Bélának és levelében eréw 
lyesen tiltakozott a Bajazzó motívumok 
felhasználása ellen, mert Leoncavallo Ba
jazzó ja felett a cég rendelkezik. Zerkooitt 
erre megküldötte Sonsognonak a kottáit és 
levélben kérte, hogy a dolgot a két olasz 
kiadócég intézze el egymás között és na 
veszélyeztessék ezzel a Meluzina premier*  
jét. Igy is történt.

UTOLSÓ HÉT!
A SZEZÓN VAGY SIÁGIRE

SZÍNHÁZI napló
JTkickens Cooperfleld Dávid-ját dramati

zálta Lestyán Sándor kollégánk és a 
világszerte híres regény alakjai kelnek 
most életre az Uj Szinház színpadán, ahol 
Bársony István főrendező vezetésével már 
serényen folynak a Cooperfleld Dávid 
próbái, hogy minden készen álljon az áp
rilis 19-iki bemutatóra. Az Uj Szinház lel
kes, fiatal gárdája talán még sohasem ké
szült olyan ambícióval színdarabra, mint 
most a Cooperfleld Dávidra. Harminc sze
replője van a darabnak, mely technikailag 
is szenzációs meglepetésnek Ígérkezik. Les
tyán Sándor 18 képre osztotta a dramatizált 
Cooperfleld Dávidot, melynek külön érde
kessége, hogy maga a regényíró: Dickens 
is szerepel benne, mint színpadi hős. A sze
replők között a budapesti közönség hossza 
idő után viszont fog látni egy kitűnő szí
nésznőt: Szabados Piroskát, de a szerep
oszlásnak más meglepetései is vannak. .1 
Cooperfleld Dávidban Lestyán Sándor a 
regénynek lepaiJőnuarübli. Xfsz£U jk_ ifjúd
kor történetét vitte színpadra, de természe
tesen semmit sem hagyott ki, ami Dickens 
müvében halhatatlan. Bársony István fő
rendező ezt mond ja a Cooperfleld Dávidról:

— A legszerencsésebb téma, a legsikerül
tebb feldolgozásban. Csupa gyöngyszem, 
mely Dickens zsenijéből fakadt. Érdekes 
rendezői és szcenikai feladat. 80 jobbnál- 
jobb szerep és Nádor Mihálynak három 
csipke finomságú, stílusos dala Lestyán ver
seire. Rendkívüli öröm és boldogság mind
nyájunknak dolgozni az elmaradhatatlan 
sikerért.
A Huszárfogás, amely döntő sikert aratott, a 

héten a Fővárosi Műrész Színházban, egy 
uj primadonnát revellált Budapestnek, Karácso
nyi Ilit, akinek játékkulturájáról és tüneményes 
szép hangjáról hasábokat ittak a kolozsvári 
lapok Karácsonyi Ili mindenben megfelelt sze
repléséhez fűződő várakozásnak. O azonban 
kedves meglepetéssel is szolgált a kollégáinak 
A premier napján óriási sárga virágokból össze 
állított kosár érkezett külön repülőgépen cimérc 
Bukarestből. A virágokat — amely biztosan 
kedves volt neki — csokrokba kötve beküldte 
kollégáinak öltözőjébe, akiknek segítségével és 
barátságával ilyen nagy sikerhez jutott.
’T’ egnap este adták elő a bécsi rádióban 

Mohácsy Jenő fordításában az Ember 
tragédiáját. A rádióelőadásnak, amelynek 
főszereplői Leopoldine Konstantin, Raoul 
Aslan és Herterich voltak, óriási sikere 
volt. A bécsi rádióstúdió elhatározta, hogy 
az Ember tragédiája rádió előadását állan
dóan műsoron tartja.

Szántó Armand, több kitűnő vígjáték szer
zője, Radó József a „Régi jó Budapest" ze

neszerzője társaságában most fejezte be leg
újabb operettjét, a „Csalódott szerelmesek klub
ját". Az operettet a Városi Szinház fogadta el 
előadásra.
ATéhány nap múlva itt lesznek az angol 

** színészek Budapesten az Uj Színházban 
és láthatjuk tőlük az Ut vége cirnü dara
bot, amelyet nemrég mutatott be a Vígszín
ház. Nagyon érdekes, hogy emiatt a darab 
miatt szeptember óta nem jöhettek Pestre 
az angolok, mert a Vígszínház tiltakozott 
az ellen, hogy az „Ut vége" cirnü darabot 
Budapesten először más társulat és más 
szinház mulassa be. Most hát láthatjuk 
eredeti angol felfogásban, rendezésben a 
világot járt angol darabot és összehasonli ' 
tást tehetünk a két előkelő társulat elő- 
adása között.
"17 an, aki bevallja, van, aki tagadja, de a: 
* is akarja, sőt — igy kezdődik a legújabb 

Eisemann-Szilágyi sláger, amelyet termé 
szentesen az Alvincf huszárokban, a Király

Szőnyeg
osztályunk húsvéti

vására
i"Futószönyeg

bordtlrös vagy csíkos, oca 65 cm az.

Futószőnyeg
elsőrangú minőségben, kék, söld ás 
bordó mintázott, oca 65 cm. széléé

Agyelő
rojtozott, cca 140X55 nagyság _ 

la Velour 
hálószobaszőnyeg

gyönyörű perzsa mintákkal, rój- H fj’ 
tozott, 200X140 cm. nagyság.- . mm

Selyem moket fali- hmm 
szőnyeg goe szép mintákkal

2”
3”

la Boukle (tri riiMnér'

nagyszőnyegST1 1K 
minőség. 800X300 nagyság _ — > 
350X250 nagyság P

Nyírott gyapjú 
nagyszőnyeg 

szép perzsa mintákkal, 
300X 200 nagyságban _
<50X250 nagyságban 

SezlónátvetőX^ 1 
moketből különleges szép mintákkal 
Karamánla bzövöhü

Sezlónátvetö
modern mintákkal, rojtozott _ ...

Moket asztalterítő
szép selyemfénnyel, minden színben

Flaneltakaró 
kitűnő minőségbon, kockás, vagy 
virágos mintán. 190X140 nagyság 

la gyapjutakaró 
teveszór színben 190X140 nagyság

Stórfüggöny etamin 
hói, csipkével ée motivval díszítve

Függönyetamln
kockás v. ajouros 150 cm. széles mti

Függönybrokát
modern mintákkal, 130cm.sz.mti

Padlókárpit HnoTenm 
szép parketmlntákkal 67 cm. sz. mtr

Viaszos vászon
asztalra, barohet háttal 78 cm 
széles ._ ........................  métere

Nyugágy tiszta len
huzattal, lábtartóval együtt 

19”
23”

E.80

15”
fi”

1”
9”
3”
4-to

Szőnyeg- áss függöny-oantsityunlk 
tOftáMoa foíhőaiüffaégo nagy 

vekíaaxtélkot totxtoatt.
A legközelebbi ■ április hó li-én
•'sak 1 napig PCTITCKCn Csak 1 napig! 

V6'.yí5u Oroszka 17 JO 
m,ntákka) J

a Radiusban

Tisztalen lepedő- vá&vnn B rt*on nélkülözött A QCVa8ZOD dkk 145 on. széles- V” 
ségben _ ......................._ métere w

Postai megrendeléseket otán vétellel szállítunk 
■eg nem felelő áruért a pénzt visszaadjak.

Előadások: ti, negyed 8, fél 10 Arakor.

I .41 ■i



12 HÉTFŐI NADlö Budapest, 19SP Sprllh 1,

HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
Pánikszerű menekülés 

a kiesés elől
veszélyesebbnek. A feneketlenül mély talaj I nyújtott elfogadhatót. A csatársorban Ströck 
azonban sokkal nagyobb mértékben vette ki a gyorsasága, Stóflán agilitása és Spitz hideg ra- 
Bocskay játékosaiból az erőt, mint a nagyobb I tinja emelkedett ki. A Bocskayból a nagyaránya 
munkát már régebbről megszokó újpestiekből. I vereség ellenére is a közvetlen védelem nyuj- 
Ez döntötte el egyébként a mérkőzés sorsát is. I tolt kiválót. A csatársorban pedig az első fél- 
Az Újpest védelme meglehetősen gyengén fűnk-1 időben Markos, Teleki és Semmler játszott tel
efonált. fedezetsorában csak Borsánál szetősen.

A sereghajtók pontszerző napja — Újpest győzelme és a Ferenc
város döntetlenje megszilárdította a vezető csapat pozícióját 
— A Hungária kikapott Miskolcon — Döntetlenül végződött a 

budai hegemónia-mérkőzés
A futball varázslatos szeszélyessége ezt a 

‘vasárnapot sem engedte el meglepetés nél
kül. Sőt! Halmozta a meglepetéseket. Mond
hatnék rekordot állított fel. A főváros szá
mára ezúttal a vidék szállította a szenzáció
kat. Első helyen áll e tekintetben Pécs. Meg
ismételte őszi bravúrját, sőt ráduplázott s

a 3:0-ra vezető Ferencvárost 4:4 arányú 
döntetlennel búcsúztatta el a Mecsek al

jától.
S egyúttal elbucsuztalla a bajnokságtól is, 
hacsak . .. Újpest nem veszti el azt az 
előnyt, amelyhez nem a saját ereje árán ju
tott. Mert

Újpest a Borskayval szemben elért nagy
arányú győzelme ellenére sem nyújtott 
olyan formát, amely után a bajnokság 

jogos trónörökösének teklnthetnők.
'A két pont olyan előny, amely egyetlen 
gyenge félidővel semmivé válhat.

A másik szenzáció, amelyre pedig a leg
kevésbé számiihatott a papírformára építő 
„drukker**,

a Hungária miskolci veresége.
Az Attila a kiesés rémületétől sarkaltai) két 
pontot hódított el a bajnokcsapattól, de a

verejtékesen megszerzett pontok ellenére 
sem sokat segített a sorsán.

Az élet-halál küzdelemben ugyanis a ki
eséstől menekülő riválisai Is rendre 

győztek.
A Nemzeti a Hungária verő Kispestet, a So
mogy pedig a Bástyát fektette két vállra. A 
tabella alsó régiójában tehát szakadatlanul 
tart tovább az öldöklő küzdelem.

A budai derbi lagymatag és ambíció nél 
kuli játékban döntetlenül végződött s igy a 
III. kerület és a Budai 33 továbbra is a nagy 
csapatokhoz zárkózhatott.

A bajnoki tabella a következő:
Játs»otU Gólarány: Pont:

1. Újpest ............ 18 60 : 23 32
2. Ferencváros . . 17 02 : 20 28
3. Hungária . . . 17 40 : 22 22
4. Hl. kerületi FC 18 27 : 29 20
5. Budai 33 ... . 18 26 : 22 16
0. Kispest............ 18 16 : 26 16
7. Bocskav .... 18 30 : 36 15
8. Pécs-Baranya . 18 26 : 40 15
9. Bástya............. 18 34 : 42 14

10. Attila................ 18 16 : 31 13
11. Somogy .... 18 20 : 42 12
12. Nemzeti . « » « 18 13 :37 11

Mégis jobb lett volna Debrecenben játszani. . .
Újpest—Bocskay 6:2 (2:1)

A három nap óta szakadó esőtől fenékig 
lelázott pályán játszották le a csapatok ezt a 
.pikáns" mérkőzést. A Rocskay jól számított, 
mert olyan nagy közönsége volt, amelyre Deb
recenben nem számíthatott. Hatalmas izgalom
ban kezdte a mérkőzést a debreceni csapat. Né
hány gyors húzás és már látszik is, hogy a 
Bocskay nem ok nélkül lelt az Újpest mumusa. 
A második percben komer az Újpest ellen.

Markos ívelt beadása Acht elé esik, Fogl 
III. akadályozza a védésben, majd mikor 
Acht főldredobja a labdát, az elakad a 
sárbap és a szemfüles Mert In gyorsan a 

a hálóba pöckölt (hl.
Továbbra is a Bocskay támad és nz Újpest

szemmelláthalóan elveszíti a nyugalmát. A 11 
percben mégis egyenlítenek a lila-fehérek.

P. Szabó beadását Spitz a kapufa előtt át
lépi és Stófián a vetődő Hangi alatt a há

lóba küldi a labdát 1:1.
A gól azonban még mindig nem hozza meg az 
Újpest fölényét. Jellemzője ennek, hogy Új
pest egyetlen kornercre a Bocskay hárommal 
válaszol. De lassanként feloldódik az ideges
ség, mindkét oldalon szép kombinációs játék 
fejlődik ki, amelyet végül a 43. percben

Ströck lefutása és beadása után Stóflán 
nyugodt és öntudatos fejessel gólban végez.

Sziinel után ismét Bocskny-ofTenziva követke
zik, az állóhely tombol, mindhevesebh lesz a 
küzdelem és egy gyors Bocskay-akciónak meg
van az eredménye:

Vincze Fogl és Dudás között Semlcrbez 
passzol, akinek lövését llorsányi hiába érinti 

kézzel, az a hálóba szálL 2:2.

A zsivaj és az örömmámor, különösen a ferenc
városi drukkerek oldalán hatalmas méretekben 
lángol fel, de nyomban el is csitul, mert az 
Újpest, most már kétségbeesett erővel dobja 
magát a küzdelembe és szemmelláthntónn fok-

debreceni

KÖZPONTI TEJCSARNOK 

PaszttfrttzUtt

ról fokra roppanlja összes szívós ellenfelét. A 
11. percben Stóflán fejjel szökteti P. Szabót, 
ez Spitzhez passzol, akitől a labda viszont Auer 
elé röppen,

Auer vad erővel lő és a labda Bangi térdei
ről visMsapattan. Ám Spitz a helyén van 

és habozás nélkül gólba továbbítja. 3:2.
Sokan Auer offszájdját reklamálják, de Kann 
biró hajthatatlan. A gól után a Bocskay végleg 
visszaesik és most már korlátlan ur az Újpest. 
Hullanak a gólok. A 21. percben

Ströck iveit beadása Bangi feje fölött a 
túlsó kapufára és onnan a hálóba pattan. 

4:2.
Rövid mezőnyjáték után ismét 
kapu előtt állnak a lila-fehérek,

Spitz fejesébe Bangi még beleavatkozik, de 
a visszapattanó labdát Spitz most már láb

bal pontosan behelyezi. 5:2.
Tovább erősít az Újpest, illetve még nagyobb 
letargiába esik a Bocskay. A 33. percben

P. Szabó beadását Auer fogja és a huM- 
méterea lövését a sérült Hangi nem tudja 

kifogul. 0:2.
A további ostrom ujabb gólokkal fenyeget és 
az egyik veszélyes támadást Sághy Stóflán fejé
ről csak kézzei tudja menteni: tizenegyes. Ezt 
azután P. Szabó kapu mellé- gurítja. A hátra
lévő időben az Újpest lassított mezőnyjátékkal 
operál ujabb eredmény nélkül.

Az első félidő egyenlő erők küzdelmét mu
tatta, sőt a játéknak ebben a felében egy ár
nyalattal a debreceni legénység mutatkozott

Palacktól

Egy drága bajnoki pont a pécsi pokolban maradt...
Pécs-Baranya—Ferencváros 4:4 (3:3)

Pécs, április 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefónjelen- 

tése.) A Pécs-Baranya, mely már eddig is nem 
egy mcglepetésszerii eredményével vonta ma
gára a figyelmet, ismét váratlan eredménnyel 
lepte meg a sporlközvéleményt. A Ferencváros 
név rekordpublikumot vonzott a pályára s 
amikor a pályára léptek a csapatok, 7000 fő
nyi közönség ült a tribünön.

Ragyogó, napfényes idő kedvezett a mér
kőzésnek, amely egyike volt a Icglzgalma- 

sabbaknak, ami Pécsett lefolyt.
A Ferencváros, jól kihasználva a kezdeti len
dületet, a 24. percben már 3:0-ra vezetett. De 
amikor a Baranya, — közönségének viharos 
buzdítására, — némileg magához tért, nem 
kellett több, mint negyedóra s már ki is egyen
lítettek.

Az iram, különösen az első félidőben, igen 
erős volt: csak a második félidő elején lany
hult némikép, hogy azután a mérkőzés végefelé 
idegölő, izgalmas játékban nyerjen befejezésit.

Alig kezdték a játékot, a 2. percben már az 
első gólt érte el a Ferencváros. Táncos lefutott 
•’ mintaszerű-beadását Toldi befcjelte (1:0). Vá
laszul a Baranya hevesen támadott, de több

gólhelyzetet kihagyott. A 21. percben ismét 
Táncos futott el védőitől s beadásából ismét 
Toldi szerzett gólt (2:0). Kohut és Krebsz ősz- 
szefutása keltett kisebb izgalmat s Kohut né
hány percre cl is hagyta a pályát. A 24. perc- 
ben Takács 11. átemelte a labdát Krebszen s 
az ellenkező sarokba lőtte a harmadik gólt 
(3:0). A Pécs-Baranya kissé magához tért ez
után s a 25. percben) Geszlcr átadásából Kentzky 
lőtte az első pécsi gólt (3:1). Nem sokkal rá 
Kovács beadását Kautzky elhibázta, de a résen 
levő Teszler hatalmas gólt lőtt (3:2). Már a 
vége felé közeledett a mérkőzés, amikor 
Kautzky beadását Kocsis Darvas elé adta, aki 
a közönség tapsvihara közepette kiegyenlített 
(3:3).

Szünet után némileg lanyhább iramban kezd
ték a játékot, de ismét a Ferencváros szerezte 
meg a vezetést. A 2. percben a kiszökő Takács 
II. a vetődő Szülik mellett az ellenkező sarokba 
lőtt (4:3). A Pécs-Baranya némileg visszaesett 
ezután, de a mérkőzés végefelé ismét magára 
talált és a 34. percben Treszler elhúzott Papp 
mellett, lövését Háda Darvas elé ütötte, aki 
közvetlen közelről kiegyenlített s ezzel egy 
drága bajnoki pontot ragadott el a Ferencvá
rostól.

A Hungária vesztett miskolci csatájának története
Attila - Hungária 1:0 (0:0)
Miskolc, április 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
tése.) Miskolc sportéletének nagy napja volt 
a tegnapi vasárnap. A város reprezentáns fut
ballcsapata a múlt évi bajnokcsapatot látta 
vendégül. Kétszeres fontossága volt ennek a 
mérkőzésnek. Egyrészt a kiesés veszélyével 
szembenéző Attila élethalálharca a megsemmi
sülés ellen, másrészt a miskolci egyesület 
anyagi mérlegének feljavítása. Ebből a szem
pontból természetesen éppen a bajnokcsapat 
ellen vívandó bajnoki küzdelem adta volna 
meg a tehetőséget.

A miskolci egyesület pénzügyi kalkulációját 
azonban keresztülhúzta az időjárás. Az egész 
napon keresztül zubogó tavaszi záporeső" el
riasztotta a publikumot és a népkerti sport
telep tribünjén alig 4000 főnyi közönség fog
lalt helyet.

Bőségesen kárpótolta azonban Miskolcot a 
meccs fényes erkölcsi mérlege:

Az Attila ■ bizonytalanul mozgó Hungá
riát Opata egyetlen góljával legyőzte és 
eszel valószínűen megszabadult a kiesés 

gondjától.
A Hungária vereségéért nem lehet az egyes 

csapatrészeket felelőssé tenni. A védelem bi
zonytalanságánál csak a csatársor idegessége 
és tehetetlensége volt nagyobb. Egyedül a fe
dezetsor, de leginkább Kompóti játéka tudta 
némiképpen ellensúlyozni a többi csapatrészek 
hibáit.

Az Attila csapata kedvező benyomást kel
tett. A felázott talajon jobban állott a lábún, 
mint nagy ellenfele. Az újonnan szerződtetett 
Arthaber százszázalékig' bevált és csatártársai
val egyetemben megvetette a győzelem alapját. 
A győztes gól azonban az egykori Hungária- 
csatámak, Qpata Zoltánnak az érdeme és ered
ménye egy Szerencsésen adódott helyzet ügyes 
kiaknázásának. A győzelem azonban — ha 
mindjárt minimális gólkülönbségü is — mégis 
csak győzelem és

értékéből az a körülmény sem von le sem
mit, hogy a reális eredmény döntetlen 

lett volna.
A mérkőzés Hungária-támadásokkal indult. 

Barátky hatalmas lövést küldött kapura, ám 
a döntő pillanatban lefogták. A 20. percben 
nagy kavarodás keletkezett a Hungária ka
puja előtt, de a miskolci csatárok nem tudták 
kedvező helyzetüket kihasználni. Most követ
kezett azonban a Hungária ideje. A 25. perc
ben a fővárosi csapni kornerhez jutott, ame
lyet a továbbiak során két ujabb sarokrúgás 
követett.

A második félidőben megeredt a közben szü
netelt eső. A 14. percben eldőlt a meccs sorsa.

Az Attila komért harcolt ki és Pimpi sa
rokrúgására nagy versenyfutás alakult ki. 
Opata érte ri a labdát, amelyet a balsa

rokba iráuyitett

Az Attila tovább támadt és a 17. percben 
ujabb sarokrúgást ért el, mely csak alig ke
rülte el Újvári kapuját. Erőtlen Hungária-tá- 
madás után ismét az Attila került frontba. A 
játék eldurvult, a 23. percben Hajós felbukott 
és ájultan kellett kivinni. A 26. percben Hires 
beletalpalt Pruhába. A játék szünetelt, nagy 
izgalom támadt, a biró körül csoportosultak a 
játékosok és az ügyeletes rendőrtisztviselő is 
a pályára lépett. Egyperces szünet ntán a já
ték ismét megindult, de a 30. percben Masr- 
lonkát buktatják. A 32. percben Pimpi vált 
harcképtelenné és igy egvideig a Hungária 
volt fölényben. A 34. percben Hajós visszatért 
és ettől kezdve isméi az Attila volt a támadó 
fél. mely a 37. percben komért csikart ki. A 
mérkőzés végéig tartott az Attila fölénye és 
a 44. percben a közben visszatért Pimpi lövése 
kapufáról pattant vissza. Az egy perccel meg
hosszabbított játék a Hungária kapuja előtt 
ért véget.

A Somogy sem akar a 
második ligában játszani

Somogy—Bástya 2:0 (0:0)
Szeged, április 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
tése.) Ezer nézője volt ennek a mérkőzésnek, 
amelynek eredménye nagyjában fedi az erővi
szonyokat. A somogyi halfsor és a belső csatá
rok jó játékával szemben a szegedieknél csu
pán Bácsai, a kapus produkált elfogadható já
tékot. Ettől eltekintve, az egész csapat egy le
tört együttes benyomását keltette, amelynek 
játékából a lélek is hiányzott.

A Bástya akcióit ezenkívül a szerencse sem 
kisérte, mert már az első percben Possák ré
vén kitűnő helyzetbe került. Ám Stemmler lö
vése emberbe vágódott.

Az első félidőben némi Bástya-fölény alakult 
ki, amit a 4:l-re álló komerarány is bizonyí
tott. Szünet után a 3. percben az egyik somogyi 
támadásnál Emödi és Bácsai között

a labda Jakabéhoz került, aki megszereete 
ebből az akcióból a vezető gólt.

A Bástya ellentámadásai eredménytelen kor- 
nerrel végződtek. A 37. percben Korányi tizen
egyest vétett és

a megítélt btlntetőragásból Dán megszerezte 
a második gólt.

Most megeredt az eső és a pálya percek alatt 
sáros lett, ugy hogy ettől kezdve a játék teljesen 
bizonytalanná váll. A szegedi csapatnak a 42. 
percben alkalom lett volna az eredményen 
szépiteni, mert tizenegyeshez jutott, de a bfln- 
tetőrugást Korányi a kapus kezébe rúgta.

rendelő vér és nemlbrte- 
gek részére. K»#«t !w- 
varsan-oltás.
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Önnek is tudnia kell, hogy rövidesen végleg

MEGSZŰNIK
a Fenyves Áruház Kár oly-körút 10. sz. fióküzlete.

Ha ismerősei még nem említették volna, ugy nézze meg Ön is, hogy mi van most ezen 
üzletben. Minden képzeletet felülmúló olcsóság, melyekből csak néhányat közlünk:

4000 méter legfinumabb őlWny-, babát- és kosziam kelme fél áron!
Rover kot Köpeny Köbnek

140 cm. szélesek— ——————— 

Tweed Jersei
160 cm. széles, most csak________________

Tiszta gyapjú Tweed
140 cm széles bámulatos olcsó ára _ _ _ 

Tweed ruhakelmék
legújabb minták_______ P 4.80, 2.90 és

Pepita ruhakehnék
Crepe Saten

tiszta selyem, nehéz, jó minőség, sok színben 

Mintázott Crepe Georgette 
tiszta eelyemminőségek — — 

Mintázott Crepe de Chine 
legújabb minták, tiszta selyem—__________

Egyszínű Georgette
egész nehéz, finom minőség _ _ _  _ _

Crepe de Chine
tiszta selyemminőség, divatszinekben P 8.80 é« 

Köpenyselymek
fekete, drap és szürke szinbon. 100 cm. szélesek 

Csikós nyersselyinek
gyönyörű minták—____ __ ________ _____

Santung
selyem, sok színben________________ ~ —

Mintázott Fulardselymek
bá|os minták ._ _ P 4.80 és

Műselyein Brokátbéléeek
nehéz, jó minőségek _ _ _____ B 2.80 és

Mosóselymek
gyönyörű minták . — _  _ P 1.95 ée

Francia Gyapjudelén r a..o *

5.90
3.70
3.60
1.90
’..50
9.80
3.80
6.80
6.50
5.-
7.80
3.90
2.90
2.90
1.90
1.50
1.90

líurett öltöny vászon
140 cm. széles, most csak __________ _ _

Svájci Grenadin
fehér színben, 100 cm. széles— — _ _ —

Divatgrenadin
legszebb minták, 95 cm. széles _  — — _

Mintázott Marokén
kiváló minőség, jól mosható

Ruliavászonkűlönlegesseg 
minden Bzinben — — — .

Virágos butorvásznak 
Cérnazefir és kanavász 

kitűnő minőségek — — — — — — — —

Nanszuk Batiszt
fehérneműre, világoskék es eerfi színben .

Jól mosható delének 
gyönyörű minták . ————————

Bélés Szatén
szürke barna és fukete színben — — _ _

Eponge vászon
ocrtl és lila szintien _ _ — _ _ — _ _

Frotirkelmék
140 cm. széles, egész nehéz minőségek ._ —

p 2.40
P 1.35
P 1.25
p 1.25
P 1.38 
p 1.20
p 1.15
P—.85
P-.79
P-.75
P-.70
p 9.80

Fenyves kelengyesiftön és 
pamutvászon p

Lepedők ülőn legesség .,
140 cm. széles_________ ______P 2.25 ás l

Frotirtör ül közök D
45/100 nagyságban, mos: csak —______  I

Nol köpenyek
gyönyört! kelmékből, most «*k

Complé
ook szinben ruha éa kahátka' bámulatos olreór

Fulárdseiyem női ruhák p 12.—
Női és Bakfisruhák .,

divatkelmékből _ _  _ __  1

Női ruhán, kimenők és 
pongyolák mosőkelmékbölp

Leánykaruhák mintázott 
cérnagrenadinből 

l'eniszpuloverek
fehér színben, úgyszintén *zinee  bordűrrel _

Műselyein es 
melée női harisnyák

6 darab gyermekzsebkendő 
Tavaszi női cérnakeztyü 

minden szinben _ _ _  — __ _ _____

Jambósapkák
nagyon csinosak __________ — ___ — _

Mosóselyem női harisnyák 
kiváló minőségek —

Selyemflór női harisnyák
gyönyörű színekben... .. _ _  _  _  — —

4.90

3.90

p 1.90
P 3.75

P-.95
P 1-
P 1.25
P-.80
i 2.50
P 1.65

1.45
1.95
1.95

____ p 19.—
P19 —

Férfi zsebkendők
ajur és dupla szegéllyel_______ — _ __ P-.50

Gyermekzoknik és harisnyáken
minden nagyságban____ __ ___________ * _ 1 -ÖU

Női relorinmidrág
kiváló trlkóeelyemből _ ___________

Magánkötő »yakkendők
Férfi zoknik

divatos mintákkal _ _  _  _  _  —____

P 1.35
p-,48
P-.58

p
p
p
p
p

p 
p
p

p

p 
p

Jöjjön már délelőtt, hogy kényelmesen vásárolhasson!
Mintákat készséggel küldünk, azonban h. rendelményét postafordultával kell kérnünk, mert az 

árusítás má csak rövid ideig tart, a készletek kifogyóban vannak.

Ha minta nélkül rendel, kérjük részletesen megírni, hogy milyent kivált, hogv a legmegfele
lőbbet küldhessük. Meg nem felelőért a pénzt rögtön visszaküldjük.

Bemberg selyemharisnyaárusitás
a Calvin-téri Fenyves Áruházban

Kérjen Gfb harisnyát!

Harisnyaszemfelszedést igen jutányosán vállalunk

rwtal r.nd.Kuk.t at4».4H.I b4rmantaa .iHllllnnk

AGfB jelzéa, amely a minőséget garantálja, 
minden pár harisnyán látható

*» alanti navU harl.nytk a. íum dlvatkrnyalalokban 
klxkreiag c*gOnkn«l  kaphatók.

Gfb „Tangó" arany jelzésű, finom szálú, szép szövésű . . j . 4 50 p
Gfb „Tangó" ezüst jelzésű ugyanaz, kis szépséghibával . . . 3.50 p
Gjfe „Primadonna" arany jelzésű, egész finom szövésű. . . . 5 80 P
(ifb „Primadonna" ezüst jelzésű, ugyanaz, kis szépséghibával . 480 p 
Gfb Fenyves különlegesség, arany, erős szálú. kiváló jó minőség • « 5 90 p 
Gjb Fenyves különlegesség, ezüst, ugyanaz, ki. . 490 P
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Egy meccs, amely nem 
az idegekre ment 

Budai 33-as—III. kér, F. C. 
1:1 (1:0)

A kél biztos helyezésű csapat találkozása 
nem ígérkezett izgalmas mérkőzésnek. A fene
ketlen sár ugyanis már eleve kizárt minden 
összmunkám való törekvést s

a mérkőzés minden volt, csak futball 
nem.

Egyike volt azoknak az elmaradhatatlan ta
vaszi mérkőzéseknek, amelyek sárban, vízben, 
latyakban folynak le s ahol a futballt az a 
küzdelem helyettesíti, amit a játékosok foly
tatnak a pocsolyába rekedt labdának a kirúg- 
dalásával! Es ahol nem a szép játék, nem a 
kombináció a fő, hanem, hogy ki tudja 8—10 
méterre, esetleg még ennél is messzebbre el
rúgni a sártól, víztől dagad! labdát?

Az első perekben még ment valahogy a 
játék, de Schiisztor rövidesen megnyitotta a 
sárban való hempergések hosszú sorát.

A 8. percben azután sár ide, sár oda, a 
Budai 33-as megszerezte a vezető gólt.

I.yka a balö^-zeklHőbe húzódott Sztan- 
eslkhoz tolta a labdát, aki Király mellett 

kiugrott és télmagns gólt lőtt (1:0).
Szünet után a III, kerület uj dresszben, fel- 

Ismerhclef lenül lépett a pályára. Megmosnkod 
tnk ugyanis. Ennek jótékony hatása már az 
első percben mutatkozott.

Király messziről küldőit labdáját Lengyel 
a 16-oson fogta s a meglepett Lantos 
mellette fordulásból a jobbsarokba lőtte 

(1:1).

S z-jí-SC-- KÖNTÖS

0LAH LENGYEL

A BUDAI DERBI
EGYENLÍTÓ GÓLTA:

X * 1 Stancsík

A III. kerület ezután némi fölénybe került. 
A csapat a pályán, a közönsége meg a tribü
nön. A biró is bekapcsolódott s rövid ideig 
néhány izgága nézővel szórakozott. Drössler 
viszont a pályán csinálta az izgalmat. Előbb 
n ráfuló Steincrt csúsztatta a földön, majd 
pedig ő csúszott néhány métert a változatos
ság kedvéért hason a Löwyvel történt kolli- 
zióla folytán.

A legnagyobb feltűnést azonban Schuszter 
keltette nz utolsó percekben, amennyiben si
került toronymagasan kapu fölé lőnie. Még 
Fröchlieh mosott kezel az cgvik pocsolyában, 
azután vége is volt a „fulballmecc snek".

Egy jól irányított tizen
egyes — a Nemzeti két 

ba/noki pont boldog 
birtokos lett

Nemzeti Kispest 1:0 (1:0)
Mindenki jó futballcscmegét várt ettől a 

meccstől. De elrontotta n vasárnap délelőtti 
eső. No meg a Kispesti legénység érthetetlen 
gyenge teljesítménye az igen rossz Nemzeti
vel szemben elképesztő látványt nyújtott. A 
meccs maga amaiőrnivón mozgott. A csapa
tok mintha elfelejtetlek volna futballozni. A 
labda schogyscm akart engedelmeskedni. Vagy 
a sárba ragadt, vagy messze célt tévesztett. A 
meccs végefelé sok durvaság telte „színessé" 
a játékot.

Az. első percek erős Kispest-támadásokkal 
tellek el. Több lövés esett s az. izgalom nőltön 
nőtt. A 7-ik percben Lulz III.-al a kél kis
pesti bekk közrefogta s a sáros pályán elcsú
szott. ( Roller bíró kissé lulszigoruan 11-csl 
Ítélt. Horváth lőtte a büntetőt s Dénes sza
bálytalanul védte is.

Az újra rugaloll büntetőt azután Lutz III. 
lapos lövéssel a jobbsnrokbu küldte (1:0).

Ezzel a góllal azután el is dőlt a mérkőzés 
sorsa. A Nemzeti támadott a félidő végéig, de 
n játékban nem volt köszönet. Kispest mull- 
heti bravúros játékára ró sem lehetett ismerni 
A tribünön itt-ott hangos kifakadással, a la
zsálás vádjával illették cgvik-másik vörös-fe
kete Játékost. Pedig mentség is akadt: a sáros, 
csúszós talaj nem a röss-csapalnak való. De 
tényleg egyetlen egy húzós, egy passz. egy 
lövés nem sikerült. Sivár meccs, rossz propa
ganda Réinny 111. egy alkalommal bárom lé
pésről kapu mellé lőtt, majd a túloldalon cso- 
dák > sod;) ja: Raix Iöv,'nc fulső lécet ért.

Szünet után folytatódott az unalom. Még 
csak véletlenül sem' mutálták semmit. Paczo
lay alig pór lépésre állt nz üres kaputól, de 
ő is elcsúszott ... a másik oldalon Rémaynnk 
ugyanez nem sikerül. Csak Raix kiállítása 
okoz még izgalmat. A közönség prüszköl mér
gében. majd ásít, végül kórusban követeli a 
meccs végét s hold ig, amikor a biró hármat 
fuj a sípjába Mire háromszoros éljeni kiállt 
örömében ...
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KÜLFÖLDI SP0RTHAPLÓ
Mussolini jelenlétében 2:2 arányban döntetlenül 
végződött a római magyar-olasz vasutasmérkőzés 

Mussolini kihallgatáson fogadta a magyar csapatot
A magyar vasutas válogatott csapat, miután 

szombaton megtekintette az örökváros felejt
hetetlen nevezetességeit, korán nyugalomra 
tért. Vasárnap délelőtt a magyar vasutas expe
díció felvonult Mussolinihoz, aki a déli órák
ban kihallgatáson fogadta a magyar gárdát.

A szállodában elköltött szerény ebéd után a 
csapni délután kivonult n római Stadionba, 
amelyet zsufohísig megtöltött a közönség. A 
mérkőzés a futball minden szépségeit kifeje
zésre juttatta. A meccsen megjelent maga 
Mussolini is teljes kíséretével, de olt volt az 
ősi Róma közéletének minden számottevő 
egyénisége is. A magyar kolónia sem hiány
zott, amely a magyar követség urainak veze
tésével nézte végig a játékot.

Éjjel jelenti tudósilónk Trieszten keresztül: 
A pályára lépő magyar csapatot a magyar 

Himnusszal Üdvözölték
és a közönség lelkesen ünnepelte őket. Az 
olasz csapat megjelenésekor a Giovennezát 
játszotta a zenekar. A játék megkezdésekor a 
mngyar csapat teljesen otthonosan mozgott az 
idegen környezetben és ugy látszott, hogy na
gyobb vereséget mér ellenfelére. Ennek a fö
lénynek kifejezője az a kél gól, amely az első 
negyedórában már az olaszok hálójában volt. 
A 10. percben Rcgner, a 13. percben pedig 
Barát voltak a gólszerzők. Az olaszok első 
góliát a cenlcrcsr.lór Vnlcnlino rúgta. A má
sodik félidőben az olaszok nagy lelkesedéssel 
támadlak és az. 1. percben már kiegyenlítet
lek Cnrdili balösszekötő lövéséi Stocker. a 
mngyar csapat kapusa, nem tudta védeni. Az 
egész, félidő változatos mezőnyjátékkal telik 
el, de egyik csapat sem tudta a győzelmet je
lentő gólt megszerezni.

A magyarok játéka a közönségnek nagyon 
tetszett, egyáltalán nem látszott rajtuk, hogy 
nem állandóan együtt játszó csapat tagjai. A 
mérkőzés befejezése után a közönség lelkesen 
ünnepelte a magyar csapatot, amely különös
képpen megnyerte a közönség tetszését nk- 
kor. amikor Mussolini páholya előtt egyvo- 
nnlba felsorakozva magasra emelt karral 
..Alala Mussolini" kiállással üdvözölte a Ducel

Bárány Brüsszelben 
is győzött

Brüsszel, április 6.
(A Hétfői Napló tudósitójának távirati 

jelentése.) Az itl megtartott nemzetközi uszó- 
versenyen Bárány István a 100 méteres 
gyorsír zásban 1 p. 00.2 mp. alatt győzőit a 
belga bajnok, Coppieters ellen. Harmadik 
a lengyel Bochcnski lett.

Olaszország—Hollandia 
1:1 (1:0)

Amszterdam, április 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) A 

Magyarországon még nem szerepelt holland 
válogatott labdarugó csapat vasárnap Amszter
damban a németeket verő Olaszország csapatát 
fogadta. Az olaszok ugyanabban a felállításban 
játszottak mint három héttel előbb Németország 
ellen, ennek ellenére csak döntetlent tudtak el
érni. Fölényük mindvégig megmutatkozott, de 
a csatárok lövéseit nem kísérte szerencse. A 
25. percben Ballonéiért jobbösszekötö szerzi

Zöld Ferenc dr. (BEAC) győzött a Hungária VC 
jubiláns kardversenyén

Alapításának huszadik évfordulóját jubiláris 
kardvcrsennyel ülte meg a Hungária VC. A 
tavaszmező-utcai reálgimnázium tornatermében 
rendezett juniorversenyen százöten indultak el.

A versenyt dr. Zöld Ferenc BEAC nyerte, aki 
csak utolsó asszójában kapott ki a második 
helyezett balkezes Hatz Józseftől.

1. Dr. Zfíld Ferenc BEAC 8 győzelemmel, 2. 
Ilatz József MAC 7 győzelemmel, 28 kapott 
tussal. 3. Lányi István Hungária VC 7 győze

A Sabaria ismét az élen
A második liga küzdelmei is az érdekesség 

teljesen visszaesett s védekezésre szorult. A 
lelt nrntott győzelmével ismét a tabella élére 
került s ugvlálszik, hogy onnan már senki sem 
bírja visszahúzni s a jelenlegi előnyével fog 
visszasétálni nz igéről földjére, az első ligába. 
A második helyezés — mely az osztályozó 
mérkőzés jogosultságát jelenti —, valószínű
leg a Vasasnak jut. De vigyáznia kell n piros
kékeknek, hogy minden mérkőzésüket meg
nyerjék, mert veszedelmesen nyomukba lé
pett a VÁC FC, molv ezuttnl Rákospalota ha
nyatló formát mutató együttesét győzte le 
nagy gólnránnynl. Az ősszel még bajnokaspi
ráns Turul ismét érzékeny vereséget szenve
dett, ezúttal Soroksártól. A Megyer mininiális 
vereséget mért a BAK TK-ra. Az eredmények 
a következők:

Sabaria— Kossuth 2:0 (1:0). 
Szombathely, ápr. A.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
lése.) Mintegy 1500 főnyi közönség előtt, sá
ros. csúszós pályán mérkőzött a két csapnt. 
első félidőben változatos volt a játék, a szü
net után egy negyedóráig a Kossuth volt fö
lényben. majd n Sabaria második gólja any- 

meg a vezetést, szünet után pedig a hazai kö
zönség nagy lelkesítése mellett vehemens tá
madások közben a 30. percben Van dér Broek 
kiegyenlít. Az olasz fölény tovább tart, de 
újabb eredmény nélkül.

Genua, április 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

Olaszország B—Luxemburg 8:1 (5:0).

Döntetlenül végződött 
a berlini „Lehrspiel“ 
Berlin- Prága 1:1 (0:0)

A német sajtó már hetekkel ezelőtt koncen
trikus támadást intézett a német szövetség el
lep, amiért ezt a mérkőzést programjába állí
totta. Ugyanis arra az álláspontra helyezked
tek. hogy az eddigi elzárkózás a kontinens 
profijaitól oly mértékben vetette vissza a néme
teket fejlődésében, hogy a vereség nem ma
radhat el. Berlin nem tudott a mérkőzésre 
sem kellő gondossággal készülni s a csapatot 
is az utolsó napokban állították össze nyolc 
egyesületből. Az igy összetákolt együttes 
szinte csodát müveit, amikor a komplett prá
gai válogatottal döntetlent ért el. A csehek 
nagy csalódást keltetlek. A mérkőzés helyen
ként erős volt s többen meg is sérültek. így 
Planicka a második félidő elején kénytelen 
volt elhagyni kapuját. A második félidő 23. 
percében Berlin szerezte meg a vezetést Appel 
révén, de a 30. percben Prágának sikerült az 
egalizálás Puc lövéséből. A mérkőzés további 
folyamán a berlini amatőrök voltak fölényben 
s némi szerencsével megnyerhették volna a 
mérkőzést. Ez a mérkőzés mindenesetre arra 
volt jó, hogy a németek a bojkott gondolatát 
végleg sutbadobják.

ROMÁNIA
Kolozsvár: Románia—KAC 3:0 (t : 0), Uni- 

vcrsitalea—KMSC 3:0 (0:0). Az egyetemi csapat 
ezzel megnyerte a bajnokságot.

Nagyvárad: Chrisana—Makkabea 2:0. A 15. 
percben jégeső miatt félbeszakadt a meccs.

Brassó: Brasovia—Jurio 4:1 (3:1), BMTE— 
Victoria 4:0 (3:0)

Arad: AAC—Victoria 3:2 (2:2), Glória—Báná
tul 9:0 (3:0), Olyinpia—Tricolor 3:2 (1:0).

Piskl: AMTE—CFR 3:2 (1:1).
Temesvár: TMTE—Kinizsi 3:1 (1:1), Bánátul 
Hajdúk 12:0 (6:0), TAG—Kadima 3:0 (1:0).
Besica: UDR---Polilechnica 3:0 (1:0). 
Marosvásárhely: Mures—MMTE 5:1 (3:1).
Bukarest: Juventus—Maccabca 2:2 (2:0). Ve- 

nus—Princul Mihály 1:0 (0:0).
Jugoszlávia:

Szabadka: Bácska—ZsAK 1:1 (1:). STMC— 
Villnnvteleni SC 5:2 (3:0), Bunycvác SC—Pin
cér SC (0:0).

Franciaország:
Páris: Racing Club de Francé—Amiens AC 

1:1. Olimpique Marseille—FC Cetté 0:3.
Svájc:

Lugano—FC Zürich 4:2. Yoting Fellows- 
Chiasso 5:3. Servette—Chaux de Fonds 3:1. 
Mühlhausen—Grashoppes 1:0.

Csehszlovákia.
Prága: Sparta—Viktória Ziskov 5:3. Bohe- 

mians— CAFC 4:0. Teplizer FK—SK Kladno 
3:0.

lemmel, 30 kapott tussal. 4. Dl. Deér Endre 
MAC 5 győzelemmel, 32 kapott tussal. 5. Dr. 
Lehoczky Tivadar Rendőrtiszti AC 5 győzelem
mel, 33 kapott tussal. 6. Wellmann György 
Wesselényi VC 4 győzelemmel. 7. Robinson 
Ernő Hungária VC 3 győzelemmel 8. Massá- 
nyi Tibor Tiszti VC 2 győzelemmel, 39 kapott 
tussal. 9. Dr Héder Lajos Snntelli-iskola 2 győ
zelemmel, 42 kapott tussal. 10. Hámory Brúnó 
Tiszti VC 2 győzelemmel, 43 kapott tussal.

nyira demoralizálta a pesti együttest, hogy 
teljesen visszaesőit a védekezésre szorult. A 
Sabaria erős támadásaival kezdődött a meccs. 
A 15., 17. és 26. percekben a szombathelyi 
együttes kon.erckkel veszélyeztetett. Két perc 
múlva a Kossuth ért el komért. A 32. percben 
esett a Sabaria vezető gólja, Iglódi révén 
(1:0). A 39. és a 43. percekben a Sabaria to
vábbi két gólt rúgott. Szünet után a 7. perc
íren Sabarin-korner, majd a Kossuth 15. per
ces fölénye következett, azonban akcióit nem 
kísérte a szerencse. Ezzel szemben a Sabaria 
a 26. percben Iglódi révén beállította a vég
eredményt (2:0).

A többi eredmények:
VÁC FC - Rákospalota 5:1 (2:0). Soroksár— 

Turul 5:2 (3:1), Nepper—BAK TK 1:0 (1:0), A 
Vasas—Terézváros mérkőzés elmaradt.

X Vidéki amatőr-eredmények. Nyíregyháza: 
NvTVE—DTE 8:0 (0:0; NvKISE—Nagykállai
SE 4:6 (2:21. — Szeged: KEAC—BEAC 4:3
(3:1). A főiskolai bajnokság döntő mérkőzése. 
Góllövők: Göttl (3) és Herczeg. illetve Fiilöp 3.

X A Testvériség birkózói Nyíregyházán. 
Nyíregyházáról jelentik: A Testvériség birkózói 
vasárnap Nyíregyházán mérkőztek s n sze
niorok 13:9. nz ifjúságiak pedig 10:9 arányban 
cv-i’lek a NvVSE ellen. 

Budapest válogatott 
amatőrjei győztek a 
Dréhr-serleg döntő

mérkőzésén
BLASz—Déli kerület 3:0 (2:0)

Békéscsaba, április A.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Dréhp. 

serleg dönlömérközése négyezer főnyi közön
séget csábított a békéscsabai pályára. Békés
csabán már hozzászoktak a nagy attrakciók
hoz és a közönség már értékelni tudja a ven
dégek erejét. Ezúttal is igy volt. A budapesti 
amatőrök várakozáson felüli kitűnő játékot 
mutattak és teljesen megérdemelten lettek 
védői a Dréhr államtitkár óltal felajánlott 
vándordíjnak. Grimnylk (Beszkárt) lőtte a 
pestiek vezető gólját, majd Reinhardt pompás 
akció után megszerezte a második gólt is. 
Szünet utón a masszív védelemmel rendelkező 
déliek sikerrel tartóztatták fel a meg-megujuló 
pesti támadásokat, de ennek ellenére Rein- 
hardlnak sikerűit még egy gólt lőnie. A győz
tes csapat minden része kitűnőéin megállotta 
helyét, ugy, hogy teljes bizalommal tekinthe
tünk a közelgő afrikai túra kimenetele elé. A 
déli válogatott tehetséges és jő technikájú já
tékosokból állt, de rutin dolgában természete
sen nem érhettek fel a nagyképességü BLASz 
csapatával.

Lovasmérkőzések 
a Nemzeti Lovardában
A Nemzeti Lovarda tribünjei vasárnap zsú

folásig megteltek előkelő és nagyszámú közön
séggel. A vasárnapi napon Ledovszky Ágnes 
bukott fel lovával és bár erősebben megütötte 
magát, újra lóra szállt és a pályát végig lova
golta. A nagyszerű Fdy Halász Ida mindkét na
pon bravúros lovaglással megnyerte a két hölgy
versenyt. Kétségtelen, hogy ő ma a legeredmé
nyesebb urlovasnőnk. A vasárnapi versenyek 
részletes eredménye a következő

I. Nyeretlen lovasok díjugratása: 1. Szt. György 
isi. Istók-jn, lov. Endrödy A. 2. Szí. György ist 
Gróf nő-je, lov Endrödy A. — II. Urlouasnők 
nehéz díjugratása: 1 Fáy Halász Ida Carmen-je, 
lov. a tulajdonos. 2. Transylvania-ist. A pálinká
ja, lov. Ledovszky Ágnes. 3. Marton Károly 
Gdbor-jn, lov. Géczy Nóra. — Hl. Urlovasok 
nehéz díjugratása: 1. Magyar conc. ist. Optált-ja, 
lov. Schaurek O. 2. Magyar conc. ist. Tiszanáná- 
ja, lov. Schaurek O.

Mecóvjn motoriá* • "vors kopástól.
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Vasárnapi sporthírek
X A Szolnoki Vívó Klub Horthy Szabolcs

éin lék versenyéi ma tarlotók meg. amelyen az 
olimpikonok kivételével a teljes első oszlálvu 
gárda indult. A verseny végeredménye a követ
kező; 1. Kabos Endre Tisza VC 7 győzelemmel, 
2. Szécsi Tisza VC, 3. Gerevich MAC, 4. dr. Bo
ros RÁC, 5. Szilassy Szolnoki VC, 6. Hechs 
MAC, 7. Maszlag Tiszti VC, 8. Eckl RÁC, 9. 
Idrányi Békéssy VC, 10. Hámory Tiszti VC. 
A versenyen negyvenen indultak.

X A budai disztoma. A BBTE disztornáját 
előkelő közönség nézte végig az Attila-utcai 
tornacsarnokban, mely ezúttal szűknek bizo
nyult. A hölgyek és férfiak zenés szabadgyakor
latai és a vendég pozsonyi tornászok kitünően 
végzett gyakorlatai nagy tapsot arattak. A kö
zönség soraiban ott volt Deméng Károly nyug, 
államtitkár, a BBTE elnöke, vitéz Végh Kálmán 
és Kerntler Kálmán államtitkár, vitéz Pávay 
Mátyás Sándor, az OTT társelnöke, vitéz Tár- 
czay Felicides Román miniszteri tanácsos és 
sporltársadalmunk számos kitűnősége. A pozso
nyiakat Guth Ferenc vezette, a BBTE hölgyeit 
pedig Bartalits Ilonka és Mária, valamint Pauks 
Margit tanította és irányította A ritmikus 
hölgytornát Herplchné Frantz Vali tanította be. 
A férfiakat Kmetykó János és Gyula trenírozta. 
A kitűnő rendezés Tatár István főtitkár érdeme.

X Vasárnapi Davis Cup-hlrek. Berlinben a 
német válogatott tenniszezők nagy tréningét 
tartottak. Különösen Frantz mutatott kiváló 
formát. A tréning eredményei a következők: 
Kleinschrott, Prenn. Dessarl, Frantz 8:8, 
Dcssarl, Kleinschrott, Frcntz, Kuhlmann 6 :4-es 
és Frcntz—Kuhlmann 6:3. — A japán Davis 
Cup válogatottak április 21-től 24-ig Bécsben 
játszanak. — A Svédország—Jugoszlávia Davis 
Cup-mérkőzés május 3-án, 4-én és 5-én kerül 
lejátszásra Zágrábban.

X Egy héttel a motoros Grand Prlx előtt. 
Pontosan egy hét múlva, április 13-án kerül 
eldöntésre a BSE rendezésében a motorkerék
páros Grand Prix. Pénteken, a hajnali órák
ban Bnksa dr. főkapitányhelyettes vezetésével 
rendőri bizottság szállt ki a Sfefánln-uti ver
senyterepre, amelyet teljesen rendben levő
nek talált. A bizottság kimondotta, hogy a hi- 
vntalos tréningek céljaira április 10-ik és 11-ik 
napjait engedélyezi, mindkét napon a reggel 
5 órától 7 óráig terjedő időben. Az ulőneve- 
zési listát szombaton este lezárták és elfogad
ták a pótlólag érkezett nevezéseket. Esemény
számba megv a két jugoszláv bajnok: Uroie. 
és Sírban startja A BMW különítmény 3 
versenymotorral. 2 tartalékmotorral, tökélete
sen felszerelt alkatrészraktárral, teljes mű- 
hclyberendezéssc] és kél gyári szerelővel ér
kezik meg a BSE versenyére.
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