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Vasárnap aláírták a párisi megegyezést
A teljes megállapodást közli a Hétfői Napló

Agyonlőtte magái Miien Ernánk 
a xemőnyfaluaii rt. uezőrigazgatőia 

autómra Kozuen az országúton
A MM fauerestiedO-dlnaszHa tagja a 29 dues igazgató 

A megdOttbentó tragédia oltót sentUi sem tudta eddig 

íi mezei munkások szaiMltttóra kiueite el 
Ongviikosságát a fiatal vezérigazgató

Megdöbbentő öngyilkosság hire érkezett 
vasárnap Budapestre. Egy régi, jónevii pesti 
család tagja, két országosan ismert nagy 
vállalat igazgatója követett el öngyilkossá
got, olyan rejtélyes és különös körülmények 
között, hogy még a legközvetlenebb hozzá
tartozók is tanácstalanul és tájékozatlanul 
találgatják a tragédia okait.

Milch Ernánuel, a Magyar Keményfa
ipari Részvénytársaság vezérigazgatója 
és az ujszőnyi Milch E.-féle gözfürész- 
telep 29 éves igazgatótulajdonosa köve

tett el öngyilkosságot.
A Hétfői Napló munkatársa Milch Erná

iméi tragédiájának előzményeiről és részle
teiről a következő részletes tudósításban 
számol be:

Nemcsak a budapesti, hanem országos és 
külföldi relációkban is jól ismerik a Milch- 
család nevét. Milchék a faszakmában sze
reztek maguknak ismert és előkelő nevet. 
Több mint száz esztendeje foglalkoznak a 
család tagjai fakereskeddcmmel s igen je
lentős, tekintélyes faipari és fakereskedelmi 
vállalatokban foglalnak helyet. Ebből a 
régi, ismert családból származik az öngyil
kos Milch Ernánuel. A fiatal férfi, iskoláinak 
elvégzése után, ugyancsak a faszakmában 
helyezkedett el. Féíévszázados alapítású gőz- 
fürésztelepének, a Milch E.-féle gőzfürész- 
tclep részvénytársaságnak lett a társtulajdo
nosa

Három testvérével együtt örökölte a vál
lalatot,

amely az ország egyik legtekintélyesebb, 
legrégibb fűrésztelepei közé számit, még 
Milch Ernánuel nagyatyja alapította. A vál
lalat nemrég vette bérbe gróf Eszterházy 
Tamás nagybirtokosnak, a budapesti társas
életben is jólismert tatai arisztokratának 
nagy kiterjedésű erdőségét kitermelés céljá
ból. Tízéves szerződése volt a vállalatnak a 
gróffal s most főleg az Eszterházy-féle er
dőségeknek a kitermelése foglalkoztatta a 
vállalatot.

Milch Ernánuel nagy agilitással, szorga
lommal és hozzáértéssel vezette az t jszöny- 
ben levő gőzfürésztelepet. Néhány évvel ez
előtt azonban ezen a családi vállalaton kívül

egy nagy vállalat élére került: a Ma
gyar Keinényfalpari Részvénytársaság 
vezérigazgatója telt az ekkor még alig 27 

éves Milch Ernánuel.
A Keményfait ári Ilészvénytúrsa ág, amely 
az Ofával állott érdekközösségben, ugyan
inak kitünően prosperált és Milch Ernánuel 

ambiciózus munkássága ezt a vállalatot is 
fellendítette. A kedvezőtlen gazdasági viszo
nyok, az általános gazdasági krizis egyik 
vállalatot sem érintette súlyosabban s ugy az 
ujszőnyi gözfü résztelep, mint a Kemény fa
ipari R. T. ma is kitünően megalapozott, 
komoly vállalkozások.

Körülbelül négy esztendővel ezelőtt háza
sodott meg Milch Ernánuel.

Egy fiatal urllányt veti feleségül, 
akivel boldog, harmónikus házaséletet élt. A 
házasságból kislánya született, aki most lett 
három esztendős. A fiatal vezérigazgatói 
külföldi tárgyalásai, s a két vállalat veze
tése rendkiviii lekötötték.

Tegnap Milch Ernánuel újabb üzleti útra 
indult komáromi lakásáról. Mint legtöbb
ször, most is autóján utazott, amelyet ez
úttal maga vezetett. Tegnap délután Tatá
ról indult el, miután egy üzleti tárgyalását 
befejezte ott, üzletbarátaitól

azzal búcsúzott el, hogy hazatér 1 
Komáromba.

A hatalmas, vörös gépkocsi gyors tempó
ban száguldott az országúton, amikor Al
másfüzitő közelében az úgynevezett béla- 
pusztai bejárónál

hirtelen megállította Milch Ernánuel a 
kocsiját.

A szomszédos szántóföldeken dolgozó 
mezőgazdasági munkások látták, amint a 
kocsi megállt s utasa kiszáll belőle és az 
országutat szegélyező árokban tűnik el.

A kővetkező pillanatban revolverdör
renés hallatszott az árokból.

A földeken dolgozó emberek a lövés irá
nyába rohantak, hogy megtudják, mi tör
tént. Az egyik fiatal parasztfiu rémülten 
látta, hogy

nz árok partján ott hever az elegáns, 
magas, vállas, sportruhás férfi, aki az 
autóból szállott ki. Fejéből vékony 
csíkban szivárgott a vér, nren viasz
sárga volt, kezében pedig ott szoron

gatta még revolverét.
A munkások azonnal értsitették a csendőr
séget s néhány perc múlva futólépésben 
egy csendőrjárőr sietett ki az országúira, 
majd a községből orvost is hívtak. Az 
orvos vizsgálta meg először nz árok part
ján heverő férfit s

azonnal megállt’'íitotta. hogy már 
halott.

A mezőgazdasági cselédek elmondották n 
csendőröknek, hogy ugyszólván a szemük

előtt történt a tragédia. A csendőrök át
kutatták a halott férfi zsebeit s megállapí
tották, hogy Milch Ernánuel vezérigazgató
val azonos az országút különös halottja.

Búcsúlevelet vagy egyéb olyan írást, 
amelyből tettére következtetni lehetne, 

nem találtak nála.
Az öngyilkos Milch Einanuel holttestét 
Komáromba szállították, ahol rendkívüli 
megdöbbenést és általános részvétel keltett 
Milch Ernánuel váratlan tragikus halála. 
Senki sem tudja magyarázatát adni, hogy 
miért vetett véget életének, a fiatal, egész
séges, dúsgazdag vezérigagzató.

De nem tudják magyarázatát adni Milch 
Ernánuel halálának a pesti rokonok, ismerő
sök és üzletbarátok sem, akikkel vasárnap 
beszélt a Hétfői Napló munkatársa. A dél
utáni órákban Milch Ernánuel valamennyi 
rokona, ismerőse értesült már a tragédiáról, 
de az okát hiába találgatják, mindenki ta
nácstalanul áll a tragédia előtt.

Milch Ernánuel egyik rokona, 
akivel ugyancsak beszéltünk az öngyilkos
ságról, ezeket mondja:

— Mindnyájunkat megdöbbbentett és le
sújtott a tragédia hire.

Először azt a hírt kaptuk, hogy halálos 
autókarainbó! történt, később azonban 
megtudtuk, hogy nem nutókarainból ál
dozata szegény Milch Ernánuel, hanem

Klebelsberg kultuszminisztert 
ma délben fogadja a svéd király

Stockholm, április 27.
Klebelsberg Kunő gróf vallás- és közoktatás

ügyi miniszter Magyary Zoltán miniszteri taná
csos és Gombocz Zoltán egyetemi tanár kísére
tében menetrendszerű pontossággal 5 óra 57 
perckor érkezett meg Stockholmba. A svéd kor
mány Malmöiől szalonkocsit bocsátott a mi
niszter rendelkezésére A minisztert elkísérte 
utján a svéd- államvasutak egyik titkára is, aki 
az egész utón magyarázatot tartott a vidék 
szépségeiről. Stockholmban az állomáson a kul
tuszminisztert nemeskéri Kiss Sándor, a stock
holmi magyar követség személyzete és a Svéd- 
Magyar Társaság elnöke Schulzberg fogadta és 
üdvözölte. A svéd kormány üdvözletét Knfís ál
lamtitkár tolmúesolla. A’ állomásról a minisz
ter a Grand Holel-beli szállására inéul. Este 7 
órakor a stockholmi nagy napilapok szerkesz-
tölt fogadta. Ismertette elöltük kuHurpolitikal i ügyi miniszter dezsöi 
progrunmjU, különösen h.npuljreCTa • kük I mlnúllw tiwletetón.

az országi lton főbelőtte magát.
Hogy mi lehetett az oka? Fogalmunk sincs. 
Én körülbelül egy héttel ezelőtt találkoztam, 
vele Budapesten. A Facsarnokban jöttünk 
össze, ahol egy nagyobbszabásu üzleti ügy
ről tárgyaltunk.

Az üzleti megbeszélések befejezése után 
barátságosan, jókedvűen, derülten be
szélgetett el velem, bár kissé idegesnek 

látszott,
ez azonltan nem volt feltűnő előttem, meri 
tudtam róla, hogy már esztendők óta rend*  
kivül ideges a fárasztó és kimerítő üzleti 
elfoglaltsága miatt.

A Hétfői Napló munkatársa telcfónon 
érintkezésbe lépett

Milch Ernánuel komáromi hozzátarto
zóival is,

akik a tragédiáról a következőket mondott 
ták:

— Tudomásunk szerint nem öngyilkos
ság. hanem autószerencsétlenség áldozata lett 
Milch Ernánuel. azt mondják, hogy valahogy 
kiesett az autóból s igy halt meg.

A komáromi rokonok felvilágosításával 
szemben azonban megállapítottuk, hogy a 
tragikus sorsú Milch Ernánuel öngyilkossá
got követett el. A Milch-családhoz. máris 
nagy szómmal érkeztek a kondoleáló évelek 
s mindenütt mély részvéttel beszélnek a fia« 
tál Milch Ernánuel megdöbbentő haláláról.

földi magyar intézetek jelentőségét. Utalt arra, 
hogy x magyar kultuszkormány évenként több
száz lenetséges magyar ifjút küld ki külföldre 
és annak a reményének adott kifejezést, hogy

a svéd egyetemek rektoraival folytatandó 
tárgyalásai eredményeképpen Svédországba 

Is küldhet magyar ifjakat.
Este sziikebbkőrü vacsora voll a Grand Ho

telben.
Holnap Klebelsberg Kunó gróf sétakocsiká

zást lesz n városban. Meglátogatja a svéd mi« 
niszlerelnököt, a kultuszminiszteri és a külügy
minisztert.

Fél egy ómkor a svéd király fogadja Kle 
belsbcrg Kunó grófot.

Egy órakor Lindskog Claes svéd közoktatás
ügyi miniszter dezsönét ad a magyar kultusz-
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Vasárnap hajnalban aláírták Párisban 
a megegyezést

HM———
Az egyezmény teljes szövegét elsőnek közli a Hétföl Napló

Tz^nlrnaA tanácskozások után vasárnap 
hajnalban befejeződtek a hágai egyezményre 
vonatkozó párizsi tárgyalások, amelyek hi
vatva vannak nyugvópontra juttatni a ma
gyar jóvátételi kérdést és az optánsok kár
talanítását.

A megegyezés szövegéről az alábbi jelen
tést kaptuk: ,

Párizs, április 27.
A hosszú párizsi konferenciának utolsó 

napjaiban az úgyszólván megszakítás nélkül 
tartó ülések szombatról vasárnapra virradó 
éjjel, három óra tájban, érdemileg befeje
zést nyertek. A tárgyalások eredményét négy 
megáiiaportásban foglalták össze.

Az okmányokat Benes cseh külügymi
niszter, aki vasárnap reggel Prágába 

utazott, még elutazása előtt aláírta.
A többi delegátus azonban hétfőn délutánig 
tartózkodik az aláírástól, hogy a megállapo
dás francia szövegét idejűk legyen még pon
tosabban átvizsgálni.

Eddigi terv szerint ugyanis hétfőn délután 
lesz a konferencia záróülése, amelyen a 
többi delegátus alá fogja Írni a megállapo
dásokat. Kedden a megállapodások angol 
szövegét — amely egyenlő jogerejü lesz a 
francia szöveggel — fogják kidolgozni.

Benes külügyminiszter nyilatkozata sze
rint azért sietett Prágába, hogy még genfi 
utfa előtt előkészítse az aláirt megállapodá
sok gyors ratifikálását.

Az utolsó ülésen az összes delegátusok

A négy egyezmény szövege
Az egész egyezmény, amely Párizsban a ke

leti jóvátétel! értekezleten folytatott tárgyalá
sokon létrejött, bevezeósből és négy önálló 
egyezményből áll.

A bevezetésben megállapítják, hogy mind a 
négy egyezmény oszthatatlan egész és mint 
ilyent kell ratifikálni. A ratifikációs okmányo-. 
kát lehetőleg mihamarább Párizsban letétbe 
helyezik. Az egész egyezmény azoainal életbe
lép, mihelyt egyrészt Magyarország, másrészt 
Anglia. Belgium, Franciaország, Olaszország és 
Japán kormánya közül négyen, továbbá Cseh
ország, Jugoszlávia, Románia és Portugália 
kormánya ratifikálta.

Az. első egyezmény a Magyarország és a hite
lező hatalmak között létesített jóvátételi meg
állapodásokról szól és tizenhárom cikkelyre 
oszlik. E cikkelyek tartalmát körülbelül a kö
vetkezőképpen lehet összefoglalni:

1. A trianoni békeszerződésben megállapított 
kötclazeltségwk teljes kielégítése végett

Magyarország elismert azt a kötelezettségét, 
hogy 1044-ig a Jóvátételt bizottság állal elő
irt évi tízmillió aranykoronát kitevő össze
get és 1044-től 1966-lg, beleértve az állandó 
évi fizetéseket, 13’/i millió aranykoronát 

, fizet
Ezenkívül lemond Magyarország a trianoni 
szerződésből és a pólegyezniényekböl a hite
lező hatalmakkal szemben támasztható vala
mennyi követeléséről.

2. Ez »r. egyezmény semmiképpen sem vo
natkozik a trianoni szerződésből Magyar
országra és más hatalmakra nézvo folyó köte
lezettségekre a háború előtti adósságok ügyé
ben.

3. Az 19-t4-lg teljesítendő magyar fizetéseket 
a jóvátételi bizottság 1924 február 21-én hozott 
határozata állapitolta meg és a nemzetközi fize
tési bankba szolgáltat ondók be.

4. Az 1944 után esedékes évi fizetések feltét
len kötelezettségnek tekintendők és nem ha
laszthatók el. A befizetések a nemzetközi fize
tési bankba mindig két évi részletben vagy 
aranylmn vagy aranyértékü devizákban teljesi- 
tendők.

6. A nemzetközi fizetési bank a Mngyaror- 
azágtól átvett minden összeget a hitelező hatal
mak számlája javára könyvök

6. A trianoni békeszerződés 180. cikkelyében 
megállapított fenntartás azon a napon érvényét 

Az optánsügyek és a döntőbíróság hatásköre
A második egyezmény gyökeresen szahá-1 

lyozza az egyes országok földreformjával és a 
vegyes döntőbíróságok kai kapcsolatos kérdése
ket. Ez az egyezmény 17 cikkelyből All,

1. A jövőben a földreform miatt támadt min
den vitás esetet az úgynevezett agráralappal 
vagy A-a lappal kell elintézni.

2. Ennek az alapnak jogi személyjellege lesz.
3. A Csehországgal, Romániával és Jugoszlá

viával szemben a földreform miatt már folya
matban levő perek az A-alap ellen irányuló pe
rekké változnak át. Az említett államoknak 
znegsrünik minden ezirányu felelőssége.

4. Az A-alap nem kezdi meg hamarább a ro
mán, Jugoszláv és cseh földreform következté
ben kisajátítóit birtoktestekért a kártalanítás 
kifizetését, mint amíg nem lesz istndretes vala
mennyi földreform-per eredménye. E perek 
gyors liquidálása céljából a döntőbíróságok 
siettetik munkájukat.

Utón,vasúton 
szívjunk

-féle ÜdltÖ 
cigarettákat

Pályaudvarokon Is kaphatók!

kormányaik nevében kifejezésre juttatták 
azt a meggyőződésüket, hogy a ratifikálás 
gyorsan, azaz körülbelü kétheti technikai 
előkészítés után fog megtörténni.

A hágai jegyzőkönyv — mint ismeretes — 
kimondotta, hogy a február 5-ikére összehí
vandó párizsi konferencia lesz hivatva azo
kat a kiegészítő szövegezési munkálatokat 
elvégezni, amelyeket a szükségszerűen héza
gos jegyzőkönyv megkövetel.

A párizsi egyezmény ennek a követel
ménynek teljes mértékben eleget tett, 
amikor minden kétértelműséget a hágai 
jegyzőkönyvből kiküszöbölt és a meg
állapodásokat törvénykódexszorü pon
tossággal összefoglalta és megmagya

rázta.
A hosszú párizsi tárgyalások alatt — mint 

ismeretes — legtöbb ellentét a magyar és a 
cseh delegáció között merült fel, mert mind
két állam kiküldöttjei a vitásaknak tekint
hető néhány pontnak saját felfogásuknak 
megfelelő megfejtést adtak. Magyarország, 
mint egyetlen adósállam nehéz helyzetben 
volt a hitelező államokkal szemben és fő
ként Olaszország és Franciaország áldozat
készségének köszönheti, hogy jogainak és 
elveinek sikerült érvényt szereznie.

Különösen ki kell emelni Brocchi olasz 
delegátus és Lóucheur elnök érdemeit, akik 
szívós kitartással és mindig a kellő pillanat
ban történt beavatkozással tették lehetővé 
egy olyan megegyezés létrejöttét, amely az 
összes érdekelt államok jogait és érdekeit 
tiszteletben tartja.

veszti, amelyben a jelen egyezmény érvénybe 
lép.

7. Magyarország kötelezettséget vállal, hogy 
állami bevételeiből évenként legalább akkora 
összeget rezervál, amely ennek az egyezmény
nek első cikkelyében említett fizetések 150%- 
ának megfelel. Ha ez összegek valamelyikét ne
tán nem fizetnék meg a ^negódapított Időpont
ban, Magyarország köJties a hitelező hatalmak 
többségének egyszerit felszólitására az említett 
bevételeket elzálogosítani. E zálog kezelése a 
nemzetközi fizetési bank és Magyarország kö
zötti egyetértésben történik, esetleg három 
meghatalmazott utján, akiket a hágai nemzet
közi bíróság elnöke nevezne ki.

8. Ez egyezmény életbelépése után Magyar
ország a nemzetközi fizetési banknak azonnal 
bizonylatokat ad ál, amelyek ez egyezmény első 
szakaszában megállapított évi fizetésekről szól
nak.

9. A hitelező hatalmak kötelezik magukat, 
hogy többé nem tart ják vissza és nem liquidál- 
ják azokat a tulajdonjogokat és érdekeket, 
amelyek a trianoni békeszerződés életbelépésé
nek napján a volt magyar királyság állampol
gáraié voltak, amennyiben ezeket a jogokat és 
érdekeket még nem telték szabaddá, vagy nem 
liquidőitók, vagy pedig amennyiben még nem 
diszponáltak róluk véglegesen.

10. A békeszerződésből egyrészt Magyaror
szág, másrészt Németország, Ausztria és Bul
gária között eredő követelések kölcsönösen 
megszűnnek.

lt. A jóvátételi bizottság és Magyarország 
közötli viszony rövidesen megszűnik. A jóvá
tételt bizottság jogai a nemzetközi fizetési 
bankra szállnak ÁL

12.
Ha n nemaetek szövetségének tanácsa Is 
hozzájárul, a Magyar országot ellenőrző 
bizottság működése megszűnik, mihelyt ■ 

Jelen egyezmény életbelépett.
Az. erről szóló értesítést a francia kormány jut
tatja el a nemzetek szövetségének tanácsához; 
a ratifikációs okmányok gyűjtésére is a francia 
kormány kap megbízást.

13. Az egyezmény szövegének magyarázatá
nál esetleg felmerülő elleniéleket döntés végett 
bíróság elé terjesztik, az. 1930 január 20-án 
Hágában Németország részére megállapított bí
róság analógiájára.

5. A döntőbíróságok ítéletét az. alap kezelésé
vel meghízott bizottságnak adják át.

6. Mihelyt ez a bizottság kézhez kapja vala
mennyi ítéletet, aminek minden körülmények 
között 1932 vége előtt meg kell történnie, az 
alap megkezdi az összegek kifizetését. A kifize
tendő kártalanítási összegek együttvéve nem 
haladhatják túl az. alap maximumát.

A kisajátított birtokok tulajdonosait bizo
nyos megállapított irányelv szerint arányosan 
kártalanítják.

7. A döntőbíróságoknak a jövőben nem lesz 
joguk a viták elvi oldaláról nyilatkozni, felada
tuk mindössze abban áll, hogy a panaszost meg 
illető kártalanítási összeg nagyságáról hozza
nak esetleg döntést.

8. Az A-alap kczelőbizottságával egyetértés
ben megállapítják a kártalanítási összeg kive
tésének módszeréi.

9. A döntőbíróságokat kiegészítik semleges

i■

országból való két bíróval.
10. A döntőbíróság fellebbezési fóruma a há

gai nemzetközi bíróság.
11. Hogy a kisajútitott birtokok ügyében bé

kés megegyezések jöhessenek létre, a döntő
bíróságok 1930 október 30-ika előtt egyik per
ben sem hoznak Ítéletet.

12. Románia, Jugoszlávia és Csehország vagy 
meghagyhatja mostani döntőbíróját a vegyes 
döntőbíróságokban, vagy kérheti, hogy az A- 
alap nevezzen ki uj bírót.

13. A panaszemelésre a döntőbíróságok által 
eddig megállapított határidöpontok véglegesek 
és nem hosszabbithatók meg. Az 1930 január 
20-ika után benyújtott penaszokat mind elfo
gadhatatlannak nyilvánítják.

17. A jelen egyezmény magyarázata miatt tá
madó vitákban a hágai nemzetközi bíróság 
dönt.

Nemzetközi alapok
A harmadik egyezmény az A-alap szervezésé

ről és működéséről szól.
I. Az A-alap tőkéje 219,500.000 aranykorona. 

Eredetileg a Húgában magyar részről formuláit 
követelésnek megfelelően 310,000.000 arany
koronát akartak alapul venni, azonban ezt a 
követelést még Hágában leszállították 240 mil
lió aranykoronára és most a cseh földreform 
eredményeinek számszerű becslése után még 
tovább 219.5 millió aranykoronára csökkentet
ték.

4. Az A-alapot négytagú bizottság igazgatja. 
A bizottság egyik tagját a magyar kormány 
nevezi ki, a másik hármat a nemzetek szövet
ségének pénzügyi bizottsága választja meg.

5. A bizottság gondoskodik az ebben az 
egyezményben megállapitott összegeknek az 
alapba való szabályos befizetéséről.

II. A magyar állampolgárokkal a cseh blr- 
tokreform ügyében békés utón elért megálla
podásokat mindkét részről tiszteletben tart
ják. Ilyen módon 275.000 katasztrális Holdra 
kiterjedő vitákat szabályoztak. (Úgynevezett 
első kategória.)

12. A cseh földreformot eddig még nem vit
ték keresztül egészen a magyar optánsok tulaj
donában levő 586.000 katasztrális hold terü
leten, akik 1930 Január 20-a előtt nyújtottak 
be panaszt. Az említett területből eddig 143 
ezer hold ügyében közvetlen megegyezés ut
ján intézték el a vitát, úgyhogy az úgynevezett 
második kategóriában véglegesen még 851.000 
hold marad.

13. Ebből a második kategóriából Cseh
ország a földreformról szóló törvény értelmé
ben legalább 100.000 holdat tesz szabaddá.

14. Csehország ezeknek a második kategó
riába tartozó földbirtokosoknak kifizette vagy 
közvetlenül ki fogja fizetni a cseh földreform
törvényben megállapított kártalanítást. Az ily 
módon kifizetett összegeket ugy könyvelik, 
mintha az A-alapba fizették volna be őket.

15. Az A-alap tőkéjéből minden katasztrális 
holdért, amelyet Csehország a második kate
góriából a fentemlitett 100.000 holdon túl sza
baddá tesz, 226 aranykoronát leszámítanak.

16. A cseh kormány közölni fogja az A-alap 
bizottságával a lefoglalás alól szabaddá tett 
birtoktestek nomcnclaturáját és egyúttal 
számszerű közléseket is tesz arról, hogy mit 
fizettek ki a földreformról szóló cseh törvény 
alapján.

17. A földbirtokok harmadik kategóriája, 
ahol a tulajdonosok, számszerűen 146-an, 
magyar állampolgárnak vallják magukat, kü
lön csoportot alkot. A cseh kormány kijelenti, 

Korányi Frigyes báró
Pária, április 27.

Korányi Frigyes báró magyar födelegátus a 
keleti jóvátételek rendezésére vonatkozó meg
állapodások aláírása után a következő nyilat
kozatot tette:

— A most már véglegesen megállapitott hágai 
egyezményeknek Párisban történt aláírása Ma
gyarország háború utáni korszakának egyik 
legfontosabb és történelmi jelentőségű ese
ménye. A háború addig nem volt befejezettnek 
tekinthető, amíg a magyar állam minden va
gyona s jövedelme idegen államoknak rendel
kezésére volt lekötve, mig a szuverén jóvátételi 
bizottság pénzügyi és gazdasági életünk fölött 
úgyszólván élet és halál ura volt s ameddig a 
győztes államoknak fennállott az a joguk, hogy 
tetszésük szerint, bármily sulyos terhet rójjanak 
ránk és a ránkdiktált kötelezettségeknek egyol
dalúan — általuk megítélt elégtelen teljesítése 
cselén — általuk tetszés szerint választolt 
szankciókkal büntessenek, mint például Né
metországot büntették a Ruhr-vtdék megszállása 
utján.

— A ma aláirt egyezmények Ismét égvén- 
jogúvá teszik Magyarországot a világ szabad 
nemzetei között.

Magyarország ma vált iámét subád ál
lammá. Ezzel megszűnt ránk nézve a há 

ború.
Az egyezmények közül az említett okokból és 
pénzügyi kihatásuk tekintetéből is legnagyobL 
fontosságú az első számú, amely a békeszerző
dést terhek kérdését intézi el véglegesen.

— Az elviselhetetlenné válható terheknek ve
szélyétől szabadultunk meg azáltal, hogy ála- 
lényszerű megváltásukra mai értékben mintegy 
80 millió aranykoronát ajánlottunk fel; ezt az 
összeget csak 19Í3-IÓI kezdve fizetjük 1966-ig 
évi 13 és fél millió koronás évi járadékokban. 
Ezzel megszűntek velünk szemben az úgyneve
zett különleges követelések. Nem marad fenn 
tehát más — az cm Illett évjí rndékokon felül —- 
mint a háború óta részben terhűnkre, részben 
javunkra szolgáló és külön-külön egyes álla
mokkal már megkötött egyezmények s a

jobllörls Nemzetközi Vösór
Budapesten, t*SO  mójua Z—11.

a magyar ipar demonstratív bemutatója, 
Olaszország. Franciaország, Lengyelország, 
Jugoszlávia éa Görögország részvételével 

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

lekedési vállalatánál.
Felvilágosftás és vásárigazolvóny kapható: 
A Vásárirodánál, Budapest, V„ Alkotmány 
ucea 8„ HL, az összes tb. képviseleteknél, a 
Menctjcgyirodáknál és a Wngon-Lits-Cook- 

iroda fiókjainál.

hogy az esetek nagyrészében mór megállapo
dás történt és hogy ebben a kategóriában a 
cseh földreform-törvény következtében mind
össze legfeljebb körülbelül 25.000 holdat ko
boznak el.

19. A cseh kormány 1932 junius 30-ig közli 
a második egyezmény tizenötödik cikkelyében 
említett határozatot a birtokosokkal.

20. Franciaország és Olaszország kötelezik 
magukat, hogy „külön tartalék**  céljaira 
pénzbeli hozzájárulást juttatnak, hogy ilynió- 
don az A-alap fedezhesse azokat a költségeket, 
amelyek esetleg a cseh földreform harmadik 
és negyedik kategóriájába tartozó perekből 
keletkeznek. E két hatalom évi fizetési rész
letei 326.000 és 548.000 aranykorona között 
mozognak.

21. Az egyezmény magyarázata közben fel
merülő ellentétek ügyében a hágai nemzet
közi bíróság illetékes.

A negyedik egvezmény a B-alapról szól. Ez 
az alap 100 millió aranykoronából áll, ame
lyet Anglia, Franciaország és Olaszország fi
zet be és arra szolgál, hogy kielégítsék azokat 
az igényeket, amelyeket a kisantant államai
val szemten nem a földreform címén, hanem 
más elmeken támaszthatnának.

Cseh delegátus 
a párisi tárgyalásról

Prága, április 26.
Vozenilek, az állami földhivatal elnöke a 

párisi tárgyalásokról való visszatérte után e 
tárgyalásokról a Venkov-ban ir.

A magyarok sikere — mondja a többi kö
zött — abban áll, hogy a nemzetközi agrár
alap mellett külön tartalékalapot létesítettek 
arra az esetre, ha a mai panaszokon kívül a 
jövőben még több birtokos nyújtana be pa
naszt. A magyarok mindig attól tartottak, 
hogy a panaszok további gyarapodásával a 
Hágában megállapitott agrár-alap ugy meg*  
gyengül, hogy végül nem fizethet annyi kár
talanítási összeget sem, amennyit ma a kis*  
antant államai a birtokosoknak közvetlenül 
kifizetnek.

A magyarok ezért körömszakadráig harcol
lak az ellen, hogy a hágai agrár-alap Cseh
országot mentesítse necsak minden elmúlt, 
hanem minden eljövendő panaszköveteléstől 
is. A tartalékalap létesítésével, amelyet a 
nagyhatalmak hoznak létre, ezek az aggodal
mak eloszlottak, ami egyik főoka volt, hogy 
békés megegyezés jöhetett létre.

a párisi egyezményről 
döntőbíróság által a hágai egyezménytervezet
nek Hágában történt aláírásáig már terhűnkre 
megítélt vagy az eddig már felvett perekben 
még esetleg megítélhető kártérítési összegek 
kifizetésére vonatkozó kötelezettség. Ennek * 
léteinek csekély a jelentősége. Ezidőszerint 
mintegy 4 és félmillió, amely legrosszabb eset
ten sem igen nőhet mintegy 10 millión túl.

— Ezeket az összegeket azonban csak 19Í9 
után kezdjük fizetni és öt év alatt fogjuk akkor 
törleszteni, még pedig 3 százalékos egyszerű 
kamatmegtéritéssel, tehát kamatos kamatok ni'- 
kül, ezt is csak 1933-tól számítva.

— Igen lényeges sikert értünk el azzal, hog? 
a döntőbíróságok most már nem fogadhatnak 
el több, a múltból folyó, ellenünk irányuló 
követeléseket, aminek lehetősége eddig folyton 
fenyegetett. Ez az intézkedés azonban már a 
második egyezményben foglaltatik.

— A második egyezmény a döntőbírósági 
intézmény uj szabályozását tartalmazza, rész- 
ben általánosságban, részben a 250. szakasz 
alapján folyó úgynevezett agrárperekre vonat
kozólag. amely utóbbiak tekintetében Igen metf 
lehetünk elégedve az eredménnyel.

— Igen sulyos és bonyolult, sok hónapja 
tartó tárgyalások révén végre sikerült a három 
kisántántállammal a legkisebb részletekig menő 
olyan szabályozást létesíteni, amely emberi 
előrelátás szerint a még felmerülhető jogi vitá
kat feleslegessé teszi, ha csak valamelyik fél 
meg nem szegi az egyezményt, amely esetben 
a hágai állandó nemzetközi bíróság ítélne.

A 250. szakara hatálya sértetlenül fennma
rad éa ha valamelyik fél azt a mostani 
egyezmények keretein kívül eső caelek- 
ménnyel megsértené, akkor változatlanul 
fennáll a 250. szakaaz alapján való jogor

voslat lehetősége.
— Majdnem egy évtized sulyos problémái 

nyertek most megoldást. A megoldás Magyar
ország erkölcsi érdekeinek teljesen mea'elet • 
pénzügyi s gazdasági szempontból megbecsülhet 
tétlenül felülmúlja a magunkra vállalt áldoza
tokat.



Btfopot. 1930 április 28. HÉTFŐI NAPLÓ 8
Mao

Ma hallgatja hl a uizsgaiúbirú 
a letartóztatott Lühnsdorf Ferencet

Hadbíró érkezőit Qvorbe es megkezdte a vizsgalatot
A budapesti tüzérosztály parancsnokának 

Lühnsdorf Ferenc takarmánykereskedővel 
együtt folytatott bűnös manipulációinak 
jgyében, amely élénken foglalkoztatja a 
közvéleményt, a katonai és polgári hatósá
gok erélyesen folytatják tovább a vizsgá
latot. A rendőrségről még tegnap az ügyész
ség fogházába szállították Lühnsdorf Fe
rencet, akinek a további sorsáról most már 
a vizsgálóbíró dönt. Gömbös Gyula honvé
delmi miniszter, akinek erélyes intézkedé
sei kipattantották a visszaéléseket, minden 
tekintetben a legszigorúbb megtorlást he
lyezte kilátásba és állandóan referáltat ma
gának a nyomozás menetéről, amelynek 
újabb fejleményeiről alábbi tudósításunk 
számol be.

A vasárnapi nyomozás
A leleplezett visszaélések ügyében a bu

dapesti vegyesdandár ügyészségén folyik a 
vizsgálat. Takách Lajos alezredest már le
tartóztatása óta is többször kihallgatták. 
A nyomozást maga Biró Aladár alezredes
hadbíró, a vegyesdandár ügyészségének a 
vezetője irányítja. Kedd óta tart már a 
nyomozás, amelynek a referens ügyésze 
Müller Viktor őrnagy-hadbiró.

Müller őrnagy-hadbíró vasárnap egész 
délelőtt a hivatalában tartózkodott és 
kihallgatásokat végzett. Ezek a kihall
gatások, a hirek szerint nagy mérték
ben előre vitték a nyomozás munkáját 
és újabb, jelentős adatokat produkál

tak az ügy tisztázására.
Takách Lajos alezredest és letartóztatott 

tiszttársát, Metz Géza gazdászati századost 
egymástól elkülönítve külön-külön magán- 
kárkában őrzik és

a hadbíró-ügyész vasárnap őket Is is
mételten kihallgatta.

A letartóztatott alezredes felesége Uhlmann 
Lajos dr. és Mück Guidó dr. katonai védő
ket kérte fel a védelem ellátására, akik 
vállalták is a védelmet és holnap már 
érintkezésbe is lépnek ugy védencükkel, 
mint az illetékes katonai hatóságokkal.

Az alezredes tragikus 
önvallomása

Takách Lajos közvetlen környezetéből 
■gy informáltak bennünket, hogy a letar
tóztatást megelőző órák igen

tragikus jelenetek
között teltek el. Az alezredes, aki a buda
pesti tüzérosztály parancsnoka, az And- 
rássy-kaszárnyában lakik a családjával.

Takách alezredes megmondotta a felesé
gének, — akinek sejtelme sem volt az 
előző napon történt kihallgatásról — hogy 
az ügyészségre idézték. Az erélyes, katonás 
modorú ember

röviden elmondotta a feleségének, 
hogy mivel gyanúsítják és kérte, ve
gye tudomásul, hogy ártatlan, legfel
jebb megtévedt, mikor baráti érzések
től vezetve, szívességet akart tenni 
Lühnsdorf Ferencnek a szállítási Iga

zolványok kiállításával.
Ezzel be is fejezte önvallomását, eltávozott 
és a családja néhány óra mtílva már érte
lült is, hogy letartóztatták.

Nagy Pál vizsgálóbíró 
dönt Lühnsdorf vizsgálati 

fogságáról
Az ügyészségi fogházba szombaton át- 

kisért Lühnsdorf Ferencnek a rendőrségen 
tett részletes, 27 oldalra terjedő vallomását 
vasárnap délelőtt vette át Sztrache Gusztáv 
az ügyészség vezetője és azt a letartóztatás 
fenntartására vonatkozó indítvánnyal 
együtt Nagy Pál dr. vizsgálóbíró kapta 
kézhez, aki a vasárnapi napon az iratokat 
tanulmányozza és

hétfőn reggel megkezdi Lühnsdorf 
kihallgatását.

Valószínűleg szükség lesz arra, hogy 
Lühnsdorf ot szembesítsék a Margit-köruti 
fogházban letartóztatásban levő Takách al
ezredessel és Metz századossal. Az eljárás 
egyszerűsítése céljából

ea a szembesítés valószínűleg a Margit- 
köruti fogházban fog megtörténni, 

ahova Lühnsdorfot át fogják vinni.
Lühnsdorf kihallgatása és a szembesítés 

megtörténte után fog dönteni a vizsgálóbíró 
a további fogvatariás felelt, de kétségtelen. 

helyt ad a vádhatóság indítványának 
és

fenntartja Lühnsdorf vizsgálati fogsá-
. , , gát.
Lázár Ernő dr. ügyvéd, akit Lühnsdorf 

Ferenc a védelmével megbízott, holnap 
•°gja meglátogatni védencét a Mnrkó-iitcni 
fogházban hogv a védekezés álláspontjáról 
kimerítő információkat szerezzen. Liihns- 
*orf különben

nem Is élt felfolyamod ássál a letartóz
tatást elrendelő végzés ellen, 

amit azonban megmagyaráz az, hogy en
nek nem is lett volna értelme, mert hiszen 
a terménykereskedő részletes beismerő val
lomást tett, azonkívül megtalálták nála és 
lefoglalták a különféle kompromittáló ira
tokat és feljegyzéseket, amelyek arról szól
tak, hogy bizonyos összegeket adott Ta
kách Lajos alezredesnek. Az egész eljárá
suknak a naivitással vegyes elbizakodott
ságát jellemzi az, hogy

a hamis és szabálytalan szállítási iga
zolványokról éppen ugy pontos laj
stromot és kimutatást vezettek, mint 
azokról az összegekről, amelyeket 
Takách Lajos szabályszerűen nyugtá

zott Lühnsdorf Ferenc szántára.
Ezeknek a nyugtáknak az összege meg
haladja a nyolcezer pengőt, a vád szerint 
tehát a megvesztegetés kétségtelenül be
igazolódott, éppen ugy, mint ahogy beigazo
lódott a közokiratliamisitás is azzal a 
ténnyel, hogy Takách Lajos kiadta a nem
létező szállításokról szóló igazolásokat.

Beszélgetés Lühnsdorf Ferenc 
feleségével

Váralja-utca 3. Csöndes utca, minden 
félórában, ha egy járókelő végigmegy 
rajta. A lakás ajtaján, amely mögött ren
díthetetlen bizalommal egy síró asszony 
várja haza az urát a Markó-utcai fogház
ból, keskeny, elegáns névtábla hirdeti, 
hogy ott Lühnsdorf Ferenc lakik.

Illetve most csak a felesége. Ijedt arcú, 
könnyes szemű, szép fiatal asszony, aki 
nemsokára anya lesz.

Az „ügyről*'  nem tud beszélni. Annál 
inkább az uráról, akinek ártatlanságáról 
meg van győződve.

— Nem lehet, hogy bűnös az uram, — 
mondja határozott hangon, amely mögött 
azonban állandóan ott bujkál a sirás — 
nála becsületesebb ember nincs a világon. 
Soha senkit nem tudna megkárosítani. Én 
feltétlenül hiszek benne, mert láttam emelt 
fővel elmenni.

— Még az ajtóból is visszaszólt, hogy 
legyek nyugodt, néhány nap múlva 

visszatér
és védőjével ma is ezt üzente nekem. 
Mindennél fontosabb számára, üzente, az 
én nyugalmam, nem telik bele egy hét és ő 
újra itthon lesz.

Az asztal terítve vacsorához. A vakítóan 
fehér abroszon két teríték.

A csöndes, nyugodt, polgári elegánciával 
berendezett lakásban ugylátszik mindennap 
megtérítenek Lühnsdorf Ferenc számára 
is . . .

Hadbirósági nyomozás 
Győrben

Győr, április 27.
(A Hétfői Napló telefonjelentése.) Szom

baton délután Budapestről egy főhadnagy
hadbíró érkezett Győrbe, aki egyenesen a 
györ-szabadkai tüzérlaktanyába ment és ott

Saffucz Endre alezredes, a tüzérosztály 
parancsnokának jelenlétében kihallgatá
sokat eszközölt s hír szerint szembesí

tések is voltak.
A kihallgatásokról semmiféle hir nem ke
rült nyilvánosságra, és a győri rendőrkapi- j 
tányság vezetője, dr. Török Károly főtana- 
esős is elzárkózott minden felvilágosítás elől. 
Győrben arról beszéltek vasárnap délelőtt az 
egész városban, hogy egy letartóztatás tör 
tént. i

Országos nagygyűlést 
tartanak május 11-én 

az asztalosok Budapesten;
Az Asztalosmesterek Országos Szövetsége el

határozta, hogy május ti-én Budapesten 
országos asztalosipari kongresszust 

rendez. A kongresszuson tárgyalásra kerülnek 
mindazon általános érdekű szakmai kérdések, 
amelyek az asztalosipar helyzetének megjaví
tásával kapcsolatosak. Programon szerepel 
1. az asztnlosiparossag munkához juttatása, 
különös tekintettel a vidéki iparosságra, 2. a 
kisiparosság bekapcsolása az exportba és a 
külföldi iparcikkek kiszorítása a hazai ipar 
foglalkoztatása révén, 3. az asztalosipar ra
cionális termelésének és versenyképességének 
fokozása megfelelő intézkedésekkel.

4. a közszállltásl sérelmek orvoslása,
5. a vidéki nsztalosíperos‘óg sérelmei és kí
vánságai. fi. ar iparosság építkezésekből eredő 
követeléseinek biztosítósa, a szakmai verseny 
szabályozása, a szervezkedés kérdése és más 
hasonló fontos kérdések. |

RÁDIÓN
egymaga mos!

eo gElMrttraggl uiiaa eiött
MlV smüart tsmaaon msg egy reléiért egy houscsssged, aki 
azért akart rabolni, meri Almost Aijws hajsza útin fogtak 

ei a uakmsra rablót
Szombaton éjszaka vakmerő rablótáma

dás történt a Gellérthegy előkelő villa
negyedében. a Mányoki-ut 20. számú villa 
előtt. Tizenegy órára járt az idő, amikor a 
villa elölt automobil állott meg, amelyből ki
szállt a villa lulajdonosnője, Imrédy Béláné, 
a Nemzeti Bank egyik igazgatójának felesé
gével és Perczel György Beszkár-igazgató- 
val. A villa tulajdonosnője a villa kapuja 
előtt retiküljcből előkereste a kulcsot, hogy 
vendégeivel bejusson a házba. Ebben a pil
lanatban történt a vakmerő rablótámadás. 
Hirtelen előugrott egy munkáskülsejű férfi 
és mitsem törődve azzal, hogy az autós 
társaságon kívül a soffőr is, tehát négyen 
állnak a kapuban, villámgyors mozdulattal 

kirántotta Imrédy Béláné kezéből a re- 
tikült és zsákmányával menekülni kez

dett lefelé a Mányol i-uton.
A rendkívül vakmerő rablótámadás pár 

pillanatra valósággal elképesztette a két uri- 
asszonyt és Perczell György igazgatót, de a 
következő pillanatban már

Éles párisi vita lesz 
holnap a képviselöházban

A képviselőház több, mint kéthetes hús
véti szünet után holnap tartja első ülését. 
A képviselőház keddi ülésének napirendjén 
az 1930—31. évi költségvetés szerepel. A vi
tát Temesvárit Imre költségvetési főelőadó 
beszéde indítja meg, de könnyen megtörtén 
hetik, hogy

a Ház holnapi ülésén nem kezdi meg a 
költségvetés tárgyalását.

Arról van szó ugyanis, hogy Bethlen István 
gróf miniszterelnöktől az ellenzék felvilágo
sításokat*  vár a hágai megállapodás körül 
keletkezett fejleményekről, valamint a páris; 
jegyzőkönyvek aláírásáról. Mint a kormány
hoz közelálló helyről értesülünk,

Bethlen István gróf miniszterelnök 
maga Is szükségesnek tartja, hogy s

Ötven évvel ezelőtt 
hogy fedezték fel A merikát másodízben: 
ennek a megrázó emberi, európai drámának történetét 

mondja el Öle Rölvaag kétkötetes regényciklusa.

Mint 
a virágfakadás, 

amellyel a tavasz éke
síti magát, oly tiszta 
lesz fehérneműje a 
Rádión tói. Dörzsö
lés és kefe nélkül 
tisztul a ruha, mert

valamennyien beugrottak az autóba és 
a gépkocsin üldözni kezdték a menekülő 

támadót.
Meglehetős hosszas hajsza után, amelyben 
már a végefelé rendőrök is résztvettek, si
került elfogni a menekülő tettest, akinél 
megtalálták Imrédy Béláné rctiküljét, amely
ben néhány értékes ékszeren kívül 120 pen
gő készpénz volt.

A hihetetlenül vakmerő és elszánt rabló
támadót előállították a főkapitányságra, ahol 
megállapították, hogy

Kovács János a neve. 42 éves kovács
segéd, 

balassagyarmati lakos, aki két héttel ezelőtt 
jött fel Budapestre.

A kovácssegéd elmondotta a főkapitány
ságon. hogy két hét óta munka nélkül lézeng 
Budapesten, a legnagyobb utánjárással sem 
ludott sehol elhelyezkedni, sokat éhezett és 

rettentő nyomorában szánta el magát 
arra, hogy elköveti a rablást.

közvélemény előtt Ismertesse a párisi 
tárgyalások eredményét.

A miniszterelnök tehát legutóbbi „hágai be*  
széde" után holnap „párisi beszédet" mond, 
amely iránt általános érdeklődés nyilvánul 
meg.

Politikai körökben valószínűnek tartják, 
hogy ugy, mint a hágai beszéd alkalmával 
történt, ezúttal is engedélyt kapnak felszó
lalásra ugy azok a kormánypárti, mint ellen
zéki képviselők is, akik a miniszterelnök 
beszédéről véleményt akarnak mondani. A 
felszólalások formájáról ma, hétfőn délelőtt 
történik döntés. A képviselők minden való
színűség szerint napirend előtti felszólalásra 
kapnak engedélyt, úgyhogy a keddi ülést 
napirend előtti felszólalások fogják kitölteni
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Vasúti katasztrófa 
Németországban

Berlin, április 37.

Delirium tremensben 
gyilkolni akart Pesterzsébeten 

egy dühöngő munkás
Súlyon vasúti szerencsétlenség történt ma délelőtt 9 órakor a re!niken—llebenwaldl 

▼asn (vonalon, közvetlenül a basdorfl pályaudvar mögött. Hibán váltóállítás következté
ben Basdorf és Wcndelltz között kisiklott a Berlinből jövő zsúfolt vonat több kocsija. 
Két kocsi teljesen kiugrott a sínekből és köziilük az egyik fel Is borult. A szerencsétlen
ség következtében 11 berlini utas megsebesült és közülük négyen olyan súlyosan, hogy 
kórházba kellett őket szállítani.

„Távolodjék el minden, ami 
ma gyárt és ma gyárt szétválaszt"

— mondta harangszentelíi beszédében a hercegprímás 
a S t. István Bazilika előcsarnokában

KI akarta Irtani családját

ünnepélyes külsőségek között vasárnap. Fe- 
hérvnsárnap napján, délelőtt szentelte fel Serédi 
Jusztinján bíboros hercegprímás a Szent István 
Bazilika újonnan készült hatalma*  harangját. 
Magyarország legnagyobb harangjának felszen
telést ünnepségét az ájtatos hívőknek mintegy

tizenötezer főnyi tömege
nézte végig a Bazilika előcsarnoka előtt a Szí. 
Islván-térrő) és a lent környékező utcákliól. 
Már jóval tíz óra előtt megjelent a zsúfolásig 
megtelt templomban

a kormányzó neje, Horthy Miklósné, ha- 
runganya,

Ripka Ferenc főpolgármester, Sipőcz Jenő pol
gármester, Bérezel Jenő alpolgármester. Lázár 
Ferenc felsőházi tag, Erödy-Harrach Tihamér, 
Homonnay Tivadar és Tubád y Tibor orsz. kép
viselők, Bedtiárcz Róbert és Szokoly Lajos pesti 
esperesek. Nagy Károly egyházközségi világi el
nök, a főváros törvényhatósági bizottságának 
több tagja « a katholikus hitélet számos ki
magasló egyénisége, akik a főoltár körül foglal
tak helyet.

Pontban tíz órakor kezdte meg Scrédi Jusz- 
tlnlán bíboros hercegprímás az ünnepélyes 
zenéamlse celehrnlósát nagyszámú papi se

gédlettel.
Az ünnepélyes mise befejezése után a temp
lomi kőzömég, fián a hercegprímással, a papi 
karral i a megjelent előkelőségekkel kivonult a 
templomból a nagy előcsarnokba, amely előtt a 
Bazilika úgynevezett alsó terraszán harang
lábakra állították fej

az ezüstösen csillogó, remekmívű, gyönyörű 
ornamentikája, több mint nyolcvan méter

mázsa súlyú díszes barangol,
amelyet a jubileumi Szent Imrc-évre való te
kintettel Szent Imre Hősök harangjának ne
veztek el. A hatalmas térséget zsúfolt emberso
kaság lepte el. A rendet a kivonult nagyszámú 
diszruhás lovas- és gyalogos rendőrség és cser
készek tartották fenn.

A hercegprímás a Szent István-tért főlépcső
re! Jobboldali szélén, a nyílt előcsarnok
ban felállított blborszlnü szószékre vonult, a 
megjelent előkelőségek, élükön Horthy 
Mlklósné haranganyával nz előcsarnok elő- 

részében foglultak helyet.
A hercegprímás a szószékről intézeti harang
szentelő beszédében méltatta az uj harang fel
szentelésének jelentőségét.

— Miután a székesfőváros és a katholikus hí
vok mélységes vallásosságból és igaz hazaszere

tetből fakadó áldozatkészsége — úgymond — 
az irányiló ész és a szakértő kezek munkájából 
létrehozta ezt a valóságos harangóriást Szent 
Imre herceg 900 éves Jubileumának kezdetén, az 
Istentől nyert föpnpi hatalomnál fogva

ünnepélyesen felszenteljük ezt a harangot, 
hogy századokon át Szent Imre szellemében 
istenre és a hazára figyelmeztesse, ■ vallá
sosságra, az Igazi hazaszeretetre buzdítsa a 

magyarokat.

A világháború szinte jellegzetesen összetörte 
ennek a harangnak az elődjét, hogy mintegy 
jelképezze az egész országnak feldarabolását, a 
leik, k egységének megosztását s hogy flgyel- 
111 ezt essen liennünket azokra a gyászos időkre, 

• amikor a magyar is segített megnyomorítani a 
magyart, amikor testvér a testvér ellen emelte 
fel kezét és fegyverét. A harang figyelmeztet 
bennünket a jelenre, arra, ami ismét szükséges, 
az egységre, a vallásosságra, az igazi hazaflságra. 
A harang rámutat a Jövőre is: hogy az

ismét egyesítse és mintegy ércbeöntse a ma
gyarok összetartását

s most, amidőn a Szent Imre-jubileumot meg
kezdjük, mindnyájan azt óhajtjuk, azért imád
kozunk a harangszentelés ideje alatt, hogy 
ahová csak elhallatszik ennek a harangnak az 
ércszava, mindenütt és mindenhonnan

távolodjék el a széthúzás, távolodjék el 
minden, ami magyart és magyart szét

választ.
A hercegprímás nagyhatású beszéde után a 

szószékről levonult a lépcsőzet alján a szabad 
térségen elhelyezett harang elé s fényes papi 
segédlettel megkezdte az ünnepélyes felszente
lést. Elmélyült imádkozással megszakított szü
netek után egymásután többlzbcn

a harang elé állított magas zsámolyra állva, 
szenteltvízzel, majd szent olajjal körül
kente, beazentelte a hatalmas harang külső 

részét és belsejét,

valamint beszentelte a harangóriás mellett el
helyezett miniatűr harangocskát — a nagy ha
rangnak hű mását — is, amely a Bazilika fő
oltárára kerül.

Az ünnepélyes harangszentelés, amely közben 
a rendőrzenekar a nemzeti Himnuszt játszotta, 
déli félegy órakor harangzúgással ért véget. A 
felszentelt harangot egyelőre közszemlén hagy
ják a Bazilika előcsarnoka előtt, május tizen
kettedikén pedig ünnepélyesen felvontatják a 
Bazilika fötornyúba. (r. k.)

Pesterzsébeten, a Tompa utcában vasár
nap reggel óriási riadalmat keltett egy idő
sebb munkásember tomboló dühöngése. A 
Tompa-utca egyik szoba-konyliás lakásá
ban lakik már évek óta Molnár Pál 57 éves 
gyárimunkás, aki vasárnap reggel hirtelen 

dühöngés! kezdett, 
kirohant az udvarra, vasvillát ragadott, 
azzal rontott be a lakásba és rátámadva 
feleségére és fiára, azt kiáltozta:

— Végetek van! Mindenkit megölök!
Molnámé és tizennégy esztendős fia 

nem mertek szembeszállni a dühöngő em
berrel, hangosan segítségért kezdtek ki
áltozni, de a szobából nem tudtak kimene
külni, mert az ajtóban ott hadonászott a 
dühöngő ember, akinek a szúrásait és csa
pásait csak nagynehezen tudták kikerülni 
a kétségbeesett hozzátartozók.

A kétségbeesett segélykiáltozásokra a

házbeliek rendőrért futottak, aki szintén 
nem tudta egykönnyen megfékezni a dü- 
böngőt. A rendőr megjelenése után Molnár 
Pál

a vasvillával kirohant az utcára
és ott hangos kiáltozással üldözőbe vette 
az ijedten szétfutó járókelőket. A rendőr 
utána vetette magát, sikerült a vasvillát ki*  
ütnie a kezéből és azután lefogni a hihetet
len erővel dulakodó férfit. Közben a men
tők is megérkeztek, akik megállapították, 
hogy

Molnár Pál delirium tremensben ka
pott Őrjöngés! rohamot,

majd kényszerzubbonyt adtak rá és ugy 
szállították be a főkapitányságba, ahol a 
rendőrorvosi vélemény aalpján az angyal
földi tébolydába vitték további megfigyelés 
és kezelés céljából.

Kecskeméten leleplezték 
Katona József síremlékét

Zsífvay Tibor igazságügyminiszfer nagyhatású 
beszédet mondott

Kecskemét, április 27.
A Katona József centenáriuma alkal

mából rendezett országos ünnepségek má
sodik napja is fényes külsőségek között 
folyt le. A mai ünnepségek a Szenthárom
ság temetőben kezdődtek, ahol ünnepélyes 
keretek között avatták fel Katona József uj 
síremlékét. A város közönsége a Szent
háromság-temető legszebb helyén monu
mentális emlékművet emeltetett a halha
tatlan költő hamvai fölé.

Az ünnepség vasárnap reggel 9 órakor 
kezdődött.

A beszentelési szertartás után
Zsltvay Tibor dr. igazságügyminiuter 

tartotta meg felavató beszédét.
— Temetőbe gyülekeztünk — mondotta 

— a kecskeméti öreg Szentháromság te
metőbe és velünk gondolatban Katona Jó
zsef sírja köré seregük ma az egész ma
gyarság. Kezünk koszorúval, szemünk 
könnyel teli, de szivünkben az igazság fel
támadásába vetett hitharang zeng. A mi 
fájdalmas keserűségünk a magyar sorsot 
siratja.

—- Itt magaslik előttünk a remekbefara- 
gott szarkofág és tövében ott ül rendület
lenül az örök Petur. Talán nem is ko
porsó az, amit az élők feje fölé emelt a 
szülőváros kegyelete, hanem bölcső, amit 
a megbékélt költő géniusza ringat s benne 
magyar élet, magyar jövendő szunnyad,

ébredez. Petur a magyar történelem osto« 
rozó, serkentő, viharzó és felhőt oszlató 
lelkiismerete. Katona József centenáriu
ma az egész magyarság ünnepe, hiszen 
nincs olyan magyar szív, amelyhez utat ne 
találnánk a költő szavai és nincs olyan 
magyar fájdalom, nyomor és keserűség, 
ami a Bánk bánban megkönnyebbülést 
adó, zokogó szavára ne lelne.

Zsltvay Tibor beszédét percekig tartó 
lelkes taps és éljenzés fogadta. Beszéde 
után lehullt a lepel az uj síremlékről. A 
hatalmas szarkofág előtt Petur bán 
bronzbaöntött alakja ül ökölbeszorított 
kézzel és maga elé meredő tekintettel. A 
szarkofág márványtábláján a következő 
felirat olvasható: „Katona József 1791— 
1830. Bánk bán költőjének halála lQO-ik 
évfordulóján Kecskemét törvényhatósági 
város közönsége."

Elsőnek Almásy László a képviselőkét 
elnöke a képviselőház nevében helyezett 
koszorút a sírra.

A feiavatási ünnepség után délelőtt 11 
órakor Kecskemét város törvény  ha tó sági 
bizottsága Fáy István elnöklete alatt dísz
közgyűlést tartott a városháza közgyűlési 
termében. Javaslatára a közgyűlés egyhan
gúlag elhatározta, hogy Katona József em
lékét kegyelete jeléül a díszközgyűlés 
jegyzőkönyvébe iktatja. Elhatározták to
vábbá, hogy a város főterén szobrot emel
nek Katona Józsefnek.

A Műcsarnok nagytermében

GSRAM

NEMZETKÖZI VÁSÁR
L'JványoasAga Issz I

A kiállítás tartama alatt amatör-kösxUlök verseny ax Eötvös uccal 
Tungaram-Standard palota disxtormöben. Értékes dijak.

Az Ügyvédi Kamara országos 
tiltakozó gyűlése az uj igazság

ügyi javaslatok ellen
A parlament előtt fekvő igazságügyi javas

latokkal kapcsolatban Papp József dr., a 
Budapesti ügyvédi Kamara elnöke vasárnap 
délelőttre

országoti kamarai értekezletet hívott 
ömzc, amely mindvégig izgatott hangu

latban folyt le.
Papp József elnöki megnyitójában azt han
goztatta, hogy ar uj igazságügyi javaslatban 
alkotmányjogi és közjogi sérelmek vannak. 
mert a kibocsátandó rendeletekkel azt lehet 
majd elérni, hogy

mindenki elvonható lezz Illetékes bíró
jától.

A javaslat részleteiben egész sorozata van a 
sérelmeknek. így például a büntető eljárás
ban veszedelmes az egyesbirói hatáskör ki
terjesztése, az előkészítő eljárás leépítése, a 
vádtanács megszüntetése. Ez a javaslat a 
sárgakönyv rendszerit állítja vissza. Kifogá
solja, hogy a Tábla előtt az ügyeket iegtöbb 
esetben a szóbeliség mellőzésével aktaszerü- 
lég intézzék el. Kéri az értekezletet, hogy

a tervezett igazságügyi javaslatokkal 
szemben emelje fel tiltakozó szavát és 
menesszen küldöttséget a miniszterhez 

aki tudomása szerint máris hajlandó lénye
ges változtatásokra.

Vitéz Pétery Aladár után dr. Forgách De
zső azt hangoztatta, hogy az uj javaslatok 
nemcsak az ügyvédekre sérelmesek, de az 
egész magyar hiteléletet veszélyeztetik. Or
szágos

tiltakozó nagygyűlés egybehlvását Indít
ványozta,

ezt azonban az értekezlet nem szavazta meg.

Számosán szóltak még ezután hozzá a kér
déshez.

Vasárnap délelőtt különben az Ügyvéd
jelöltek Országos Szövetsége is rendes köz
gyűlést tartott dr. Brenner Péter elnöklete 
alatt. Az uj tisztikar a kövekező: elnök Gróó 
Isván, társelnök Beer János és Hartmann 
László. Főtitkár Martos Pál, főpénztáres 
Mirschberger Ottó.

Magyar Légiforgalmi RT.
TAVASZI MENETREND

BUDAPEST 
PÉCS 

KAPOSVÁR

FelvUágositAa 4g (évváltás:
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Már egy héttel ezelőtt 
akarta meggyilkolni áldo
zatát a zugligeti gyilkos
A zugligeti gyilkosság tettesét, Farkai 

Gsula szanatóriumi szolgát vasárnap dél
előtt újból kihallgatták a főkapitányságon 
az ügyészségre való álkisérés előtt A nyu
godt egykedvűséggel viselkedő fiatal legény 
vasárnapra

teljesen megtört
és részletesen bevallotta, hogy előre megfon
tolt szándékkal már hetek óta készfiit arra, 
hogy megöli Bálint Lajosnét, a gyermeksza
natórium szigorú házvezetőnőjét, aki több
ször megszidta őt. Elmondotta Farkas Gyula 
azt is, hogy már

Kommunista röpirat- 
terjesztőket fogott ei vasárnap 

a budapesti rendőrség
Május elsejére az utcára akarják hajszolni 

a munkanélkülieket a kommunisták
A budapesti főkapitányság politikai nyo

mozó csoportja tudomást szerzett arról, 
hogy az elmúlt napokban a főváros külön
böző részeiben, főleg a perifériákon és a 
munkásnegyedekben ismeretlen tettesek 
nagymennyiségű kommunista röpiratot 
szórtak szét. A röpcédulák a közeledő má
jus l-ével kapcsolatos felhívást tartalmaz
nak arra, hogy a munkanélküliek és

a kommunisták május elsején vonulja
nak ki az utcára

és tüntessenek a kormány és a fennálló 
rend ellen.

A politikai osztály erélyes nyomozást in
dított ez ügyben, az elmúlt napokban már 
nagymennyiségű ilyen röpcédulát foglaltak 
le a detektívek, akik megállapították, hogy

a röpcédulát a kommunisták magyaror
szági pártja készíttette 

és szóratta szét az utcákon.
Szombaton délután a nyomozás abban az 

irányban is eredménnyel járt, hogy kik vet
tek részt ennek az ujabb kommunista meg
mozdulásnak az irányításában. A detek
tívek 

egy héttel ezelőtt ugyanazon a helyen, 
ugyanazzal a baltával leste a házvezető

nőt,
aki akkor is tizenegy óra tájban tért haza a 
zugligeti szanatóriumba. Tervét akkor csak 
azért nem hajthatta végre, mert a házvezető
nő nem egyedül, hanem egy nevelőnő társa
ságában jött.

A részletes beismerő vallomás alapján a 
rendőrrég előre megfontolt szándékkal elkö
vetett emberölés büntette óimén tartóztatta 
le Farkas Gyulát, akit vasárnap átkisértek 
az ügyészség fogházába.

elfogták Rícz László és Ivák Árpád 
gyári munkásokat,

akikről kiderült, hogy a kommunista párt 
központi végrehajtó csoportjának tagjai és 
akik aktív részt vettek a nyomtatványok el
készítésében és forgalomba hozásában. 
Szombaton éjszaka

még öt kommunista izgatót fogtak el: 
N'oszák Jenő, Kiefer János, Jánosi 
Géza, Boros Gábor és Léhner János 

fiatal munkásokat.
A megállapítások szerint, valamennyien 
résztvettek az izgató röpcédulák terjeszté
sében. ők ugyan azzal védekeznek, hogy az 
utcán kapták ismeretlen személyektől a 
nyomtatványokat, amelyeknek elkészítésé
ben semmi részük nem volt. Valamennyien 
tagadják azt is, mintha a kommunista agi
tációért pénzt kaptak volna.

Rácz Lászlót és Ivák Árpádot már vasár
nap délelőtt előzetes letartóztatásba helyez
ték, a másik öt kommunistagvanus munkás 
ügyében a hétfői nap folyamán hoz dön
tést a rendőrség.

A főkapitányságon egyébként már meg

történtek az intézkedések, hogv szigorú 
pcrmanencia,

teljes készültség 
biztosítsa majd a rendet május első napján.

A budapesti kommunisták 
kiküldöttjei dolgoztak 

Debrecenben
Debrecen, április 27.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) A debreceni rendőrség bűnügyi 
osztálya nagy eréllyel folytatja a nyomo
zást a tegnap leleplezett kommunista moz
golódás ügyével kapcsolatban.

A rendőrség, mint ismeretes, elfogott 
négy munkást, akik falragaszokat és röp- 
iratokat akartak terjeszteni Debrecenben. 
A falragaszokon és röpiratokon május 1-i 
tüntetésekre akarták búj tógát ni a debreceni 
munkásságot. Az elfogott emberekről kide
rült, hogy

mind a négyen Budapestről jöttek, a 
budapesti kommunisták megbízottjai

ként.
Kihallgatásuk során valamennyien beis
merő vallomást tettek. A vezérük, akinél 
különben megtalálták és lefoglalták a szer
vezkedésre szánt pénzösszeget, elmondotta, 
Hogy

nemrég jött haza Moszkvából,
ahol az agitátorképző iskola hallgatója volt 
és most azzal a céllal jött Debrecenbe, hogy 
megszervezze az itteni kommunista mozgal
mat, de bevallotta azt is, hogy más vidéki 
városokban is kommunista agitátorok dol
goznak.

Tekintettel arra, hogy a Debrecenben el
fogott kommunisták vallomása szerint

a szervezkedés hálózata az egész or
szágra kiterjed, 

a debreceni rendőrség, amely vitéz Tóth 
Gyula kapitány vezetésével folytatja a nyo
mozást, értesítette a leleplezett szervezke
désről a budapesti főkapitányságot, vala
mint a szegedi és szolnoki kapitányságokat 
is. A Debrecenben elfogott agitátorok ma
gukra nézve beismerő vallomást tettek,

arról azonban nem akartak beszélni, 
hogy kik voltak a budapesti megbízók 

és velük egyidőben kik dolgoztak más vi
déki városokban. Kétségtelen azonban, 
hogy az elfogalásukkal megakadályozták a 
május elsejére tervezett rendbontást.

Leharapta a barátja orrát 
kocsmai verekedés közben

Székesfehérvár, április 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón

jelentése.) Szerencsétlen végű összeszólalko- 
zás történt vasárnap délben Horváth István 
vendéglős békésföldvári kocsmájában. Hosz- 
szabb borozgatás után összeszólalkozott 
Szűcs István 44 éves gazdálkodó Domokos 
Béla 46 éves gazdatársával. Az összeszólal- 
kozás mindhevesebb lett, majd tettlegessé***^  
fajult, melynek során a két gazda egymást 
fojtogatni kezdte. Doníokos brutális erővel 
nekiesett gazda társának s

leharapta az orrát, 
mire a felbőszült Szűcs István Domokosra 
támadt, annak

állába harapott s jókora husdarabot 
kiszakított fogaival.

A két sulyos sebből vérző gazdaembert kór
házba szállították, ahol műtéti beavatkozás 
után a leharapott testrészeket visszavarrták 
helyeikre. Szűcs Istvánt és Domokos Bélát a 
kórházban ápolják.

Csak az angol szövetek jók?—Tévedés!
E téves felfogás Igen el van terledve, nemcsak nálunk, Magyar országon. E tévedésben osztozik az egész világ. 
Németországban, a jól előállított szövetek hazájában, ango; áru gyanánt vásárolnak német kelméket — mert a vevő 

6zivesen látja, hogy az eléje tett áru angol származású. Ez nálunk sincsen másképpen.

Honnan származik a vevő eme előítélete?
Anglia az az ország, mely először állított elő kiváló minőségű öltönyszöveteket és ebben évek hosszú során át verseny
társ nélkül állott. Ez — mint sok minden — az utóbbi években alaposan megváltozott. Anglián kivüi ma már sok más 
ország állít elő legfinomabb minőségű szöveteket, melyeket a fenti okokból gyakran angol gyártmány gyanánt kezelnek 
és ugyanolyan jói beválnak. Ezen országokhoz tartozik — az előállított kelmék minőségét tekintve — Magyarország Is.
Sokezer méter szövet, össztermelésünk tekintélyes része az európai külföld és a tengerentúli államok felé veszi útját, 

készítményeink Jó minőségének meggyőző bizonyítéka gyanánt

© márkás készítményünket meg akarjuk ismertetni az ország széles rétegeivel. Ezért elhatároztuk, hogy 
kiváló finom minőségű készítményeinkből egy nagyobb mennyiséget propagandacélokra

RENDKÍVÜL olcsó áron
hozunk forgalomba.

Legfinomabb nyári könnyebb fresco-, troplcal- és 4g£.8O | Legfinomabb tavaszi és nyári fésüsgyapju (kamm- 4Q.80 
sport fésűsszövetek métere ................... P Iv | garn) férfi és női tweedszerii szövetek métere P

B kelméket a fenti mesés olcsó árakon csak április 28-tél május 7-lg árusítják a következő cégek: 
CORVIN ÁRUHÁZ, budapest, viii, blaha lujza-tér 1-3 
FENYVES ÁRUHÁZ RT, Budapest, ix, calvin-tér 7
KOVACSEVICS MILENKO, budapest, ív, petofi sákdor-utca 3

HAZAI FÉSŰSFONÓ-és SZÖVŐGYÁR R.T.
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Borzalmas eiat-haiái harc 
a reDülögeiröi leiúgó 

KSléihígcsón
Dibweldorf, ápr. 27.

(A Hétfői Napló távirata.) Borzalmas, páratlan lefolyású halálos repülőgépszeren- 
eaétlcnség történt vasárnap a düsseldorfi repülőtéren. Huncrtmark pilóta légi pro
dukciók közben kötélhágcsó segítségével egyik repülőgépről a másikra akart át- 
szállni, as ngrást azonban elvétette s csak u kölélhágcNÓ végé! tudta elkapni. A kötél 
ráeaavarodott a testére, s a pilóta nem tudott felmászni. A repülőgép mintegy három
negyedóra hosszút vonszolta magával a pHólál, akit mcnlőponyva segítségével sem 
tudtak megmenteni. Végül Is a gép leszállt u róla lelógó emberrel. Mire a mentők 
kórházba szállították — kiszenvedeft

Vasárnap megalakították 
az O. T. I. igazgatóságát

Reggeltől estig tartott az alakuló közgyűlés
Az Országos Társadalombiztosító Intézet va

sárnap tartotta meg alakuló közgyűlését a régi 
képviselőházban. A közgyűlés iránt igen nagy 
érdeklődés mutatkozott. Féltizenegy órakor nyi
totta meg Huszár Károly elnök az alakuló köz
gyűlést, — egészen addig tartott ugyanis a köz
gyűlési tagok mandátumának igazolása. Az iga
zolóbizottság — jelentette Huszár elnök — száz
hetvenhárom munkaadó-tagot és 209 munka
vállaló-tagot igazollak. Az elnök ezután cnun- 
ciálta, hogy a 40 tagú igazgatóság megalakítása 
kerül sorra. Húsz rendes igazgatósági tagot a 
munkaadók sorából, 20-at pedig a munkaválla
lók közül kell választani és ugyanannyi póttagot 
kell az Igazgatóságba, a fenti arányban a ké’ 
csoportnak kijelölnie. A 20 munkaadói helyre 
csoportonként a következőket választották meg:

Gyári munkaadók csoportja: Kornfeld Móric 
bíró, Lukács József, Hatvány Endre báró, Wolf- 
ner György, Langer ' r-iolf dr„ Kende Tódor, 
Knob Sándor dr Hah i Gyula, Zala Zsigmond, 
Dálnoky Kováts Jenő, Müller Antal.

Kereskedői munkaadók kategóriája: Halast 
Fischer Ödön, Bertalan István dr.

Bányaipari munkaadók csoportja: Zorkóczy 
Samu, Alapy Viktor dr.

Kézműipari munkaadók kategóriája: Papp 
József, Farkas Elek, Lippay István dr., Németh 
János.

Háztartási munkaadók csoportja: FrÜurtrth 
Mátyás.

A 20 munkavállalói helyre ■ következők ju-

tottak be igazgatósági tagokul:
Munkások általános csoportja: Peyer Károly, 

Cál Benő, Wiesenbcrger Vilmos, Csapó Sámuel, 
lleisz Móric, Cédli István Kiéin Salamon, Kitajka 
Lajos, Kardics Kálmán, Knittellioffer Ferenc, 
Güntcr Péler, Tóbler János, Szabó József, Lillin 
József, Tliiry Béla A 15 jelölt közül az első 11 
a Demokrata Blokk listája alapján jutott be az 
igazgatóságba, az utolsó négy kandidátus pedig 
imnt a Nemezti Blokk jelöltje nyerte el a tag
sági helyet.

Bányaipari munkások csoportja: Bertrand 
Antal, Takács József

Magántisztviselők kategóriája: Mikes 
Deutsch Jenő.

Háztartási alkalmazottak csoportja: 
Mária.

A választás eredményének kihirdetése 
Huszár Károly elnöki megnyitóbeszédet 
dott, amelyben rámutatott, hogy az OTI ma 
Magyarország legdemokratikusabb intézménye

szeptember végére előreláthatólag sikerül 
majd minden zavaró momentumot az OTI 

életéből kiküszöbölni.
Napirend előtt Peyer Károly szólalt fel. Elhi

bázott intézkedésnek tartja az intézmény álla
mosítását.

Fenyő Miksa örömmel üdvözli az alakuló köz
gyűlést, másrészről pedig a népjóléti miniszter 
kibontakozási tervezeteit

A közgyűlés a késő esti órákban ért véget.

A győri hamar? iegyelmileg 
felmentett tisztviselői nem 
foglalhatják el hivatalukat

Győr, április 27. iMorvay Isvánnál, aki azonban kijelentette,
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón- hnRY a Hsztvijwlők ^mindaddig 

jelentése.) Tudvalevőleg a gvőri kamara há-' ' «-•«—-• «-•
rom felfüggesztett vezető tisztviselőjének 
ügyében a fegyelmi biróság felmentő Ítéletet 
hozott és a felfüggesztett tisztviselőket rész
ben. kisebb fegyelmi büntetéssel sújtotta, de

állásaikba visszahelyezte.
A felmentett tisztviselők szombaton jelent
keztek szolgálattételre a kamara elnökénél,

nem foglalhatják el hivatalukat,
mig a kereskedelmi miniszter nem döntött a 

i bíróság határozata fölött Erről 
különben az elnök értesítette Írásban is az 
illető tisztviselőket.

A fegyelmi bizottság felmentő Ítéletét a 
kamara kereskedőtagjainak egy része is 
megfellebbezte.

Hazaérkezett a Zeppelin 
és szerdán már Svájcba repül

Fricdrlchshafcn, ápr. 27.
A Gráf Zeppelin léghajó ma reggel 4 óra 

40 perckor angliai útjáról visszatért Fried- 
richshafenbe. Minthogy a leszállásnál segéd
kező legénységet csak reggel 7 órára rendel
ték a repülőtérre, a léghajó még mintegy 
másfélórás rajnai légi utat tett meg, mielőtt 
fi óra 42 perckor Friedrichshafenben simán 
kikötött volna. Miután a léghajót a csarnok
ban lehorgonyozták, az utasok a vám-alaki
ságok hlintézése után elhagyták a Zeppelint 
és nagy elragadtatással nyilatkoztak a rcpiilő- 
utrál.

Vissza jövet 20 utasa volt a léghajónak, 
köztük Sir Sefton Branckcr, az angol pol
gári léghajóhivatal igazgatója és a légügyi 
minisztérium több képviselője. Lehmann ka
pitány a kikötés után kijelentette, hogy a 
Zeppelin

24 óra alatt kereken 2000 kilométert 
tett meg

és a léghajó repülését egyetlen momentum 
sem zavarta. Holnapután, szerdán,

a léghajó Svájcba repUI,
május 18-án pedig elindul délamerikai út
jára.

Mégis megtartják a rendőrbíróí 
tárgyalást Palásthy Irén ominózus 

toalett-botránya ügyében
Mindenkinek élénk emlékezetében áll 

ax a különös és furcsa botrány, amely 
néhány hónappal ezelőtt a Városi Szinház 
ruhatárában játszódott le és amelynek Pa
lásthy Irén, a kitűnő magyar táncosnő volt 
a szenvedő hőse. Egy állítólag

tulaágíNsan dekoltált estélyi ruha miatt 
• mlivéaznőt as Inspekció*  rrndőr-

KÖZPONTI TEJCSARNOK 

PasztörUzUtt

Palacktel

férje: 
ame- 

esetet

kerü-

tisztviselő Igazoltatta éa Palásthy Irén 
ellen megindult a kihágást eljárás.

Az ügynek diplomáciai következménvei is 
lettek, mert Palásthy Irén, akinek 
Hans Bartsch newyorki színigazgató, 
rikai állampolgár — bejelentette az 
a budapesti amerikai követségen is.

As ominózus ruhaperben a Vili
tárgyalást s arra megidézték a külföldön 
leli kapitányság ki is tűzött már egy ízben 
tartózkodó Palásthy Irént is. A művésznő 
a tárgyalás napjára tényleg meg is érke
zett és védője: dr. Gál Jenő kíséretében 
meg is Jelent a rendőrbirő előtt. Később 
azután mégis ugy alakult a helyzet, hogy

. rendörblról UrSy.14.1 bUonjt.t.n
Időre elhalasztottak

és a védővel való megbeszélés utón ugy 
döntőitek, hogy arra majd uj jintórnopot 
lógnak kitúrni. Az volt azonban eddig az 
általános vélemény, hogy aruhabotrány 
ügyéi, amelyre különben az egész európai 
sajtó is felfigyelt, nrrn lógjak egyáltalán 
letárgyalni és a Palásthy ügyet a ac 
teszik.

Beavatott helyről most mégis ugy értesü
lünk, hogy ___

előveszik a Palásthy-Ugyet éa még
a héten letárgyalják.

A tárgyalás napjáról a védőn keresztül ér
tesítik Palásthy Irént is, aki kijelentette, 
hogy akár repülőgépen is, bármikor meg
jelenik a bíróság előtt. Most, hogy Palásthy 
Irén Bécsben tartózkodik, ennek nincs is 
különösebb akadálya. Előreláthatóan

ezen a tárgyaláson felfogják menteni 
Palásthy Irént

s ezzel a kiengesztelő aktussal zárják majd 
le végleg az ominózus ügy aktáit.

Kellemetlen meglepetésben volt része ma a 
pesti polgárok legtöbbjének, amikor vasárnap 
reggel konyhájában, vagy a fürdőszobában meg
nyitotta a vízvezetéki csapot és ijedt arccal döb
bent rá arra a furcsa, sötétszinü folyadékra, 
amely viz helyett a csap száján kicsorgott. Es ez 
volt a szerencsésebb eset. Mert a legtöbb helyen, 

különösen a VII. kerületben és a házak 
emeletein vasárnap egész napon át egyálta- 
lában nem volt víz. úgyhogy a főzés cél
jaira vagy a földszintről, vagy a szomszéd 

utcából kellett vizet hordani.
Az oka ennek a kellemetlen vasárnapi meglepe
tésnek az, hogy

ma kezdték öblögetni a fővárosi vízellátó 
hálózati főgytijtőcsöveit.

bogy a pesti vizet megtisztítsák azoktól a szeny- 
nyeződésektől, amelyek az utóbbi időben abban

mind nagyobb tömegben jelentkeztek. A Vízmü
vek igazgatósága értesítette is erről a napilapok 
utján a pesti közönséget, amely meg is nyugo
dott ebben, csak azt nem érti mindmáig, hogy 
miért kellett ezt éppen vasárnap kezdeni, ami
kor sokkal több vízre van a háztartásoknak 
szükséget

A Vízművek igazgatóságánál különben vasár
nap egész nap inspekciót tartottak, hogy a sű
rűn érkező panaszok orvoslására minden intéz
kedést meglehessenek. Jelentkeztek is 

gyakran a pesti házak házmesterei Is, 
jelentve, hogy egyáltalán nincs vizük. Ezeken a 
panaszokon a lehetőséghez képest segítettek is. 
A Vízművek élén álló fővárosi tanácsnok külön
ben mérnökeivel együtt vasárnap délután szemé
lyesen is kintjárt a káposztásmegyeri kutaknál 
a munka ellenőrzése végett.

Budai

Mi a
A Stragula a szép és célszerű padlóborttő, 

mely olcsó és mégis rendkívül tartós.
Elsőrendű nyersanyagokból késsül, tehát 

minősége kifogástalan és mindig egyenletes. 
Felülote sima, mélyei’.ósmontes, ezért por és 
piszok nem rakódhat le rajta. Gyönyörű szín
éi mintaválasztékban készül, melyek között 
mindenki megtalálhatja az Ízlésének és kí
vánságának megfelelő mintát. Minden hely
séget otthonossá, barátságossá és mert köny- 
nyen tlsztántartható — egészségessé tesz. 
Tartósságához képest IgeD olcsó árai még a 
■serényebb jövedelemmel bíróknak is lehe
tővé teszik a Stragnla beszerzését.

Miből áll a Y
A Stragula a legjobb nyersanyagokból kő

szül, melyeket különleges eljárásokkal im
pregnálnak és óriást nyomás alatt szilárd, 
de mégis rugalmas anyaggá préselnek. Erre 
az alapra — mely a hideget és meleget 
szigeteli — nyomják rá a legfinomabb olaj- 
festékekből készült mintákat, melyek éppen 
ezért helyes kezelés mellett hosszú éveken 
át megtartják teljes szépségüket és frisse- 
régüket.
Hogyan kozclomitt helyesen 

a T
A Stragnla kiváló tulajdonsága az le, hogy 

teljesen a padiéhoz simul és Igy sem ragasz
tani, sem szegein! nem kell Legcélszerűbb 
nedves ruhával áttörölni, erősebb használat 
esetében pedig langyos vízzel lúgmentes 
szappannal — kefe nélkül — lemosni. Szóda, 
lúg. terpentin stb. használatát mellőzzük. 
A Stragula tartósságát fokozhatják, ha le
tisztított felületét havonként egyezer-kétezer 
jóminőségú Linóleum ténymázzal átdör
zsöljük.

Kgyedárusítás egész

50x97 om és 87x100 cm méretű ágyelők 
formájában.

Tekintse meg Rökk Szilárd 
uccai kirakatunkat!

A Stragula szállítható:

80 m hosszú és 2 m széles darabokban.

87 éa 90 cm széles futóezőnyeg,

150X900 om, 900x950 Ml *■  900x 800
méretű szőnyegók éa

AgyelBk
50x87 om 1 db
87X100 cm 1 db......... .........

1-95
3-90

Futók
•7 om aaélea, folyómétere- 3-90
90 om széléé, folyómétere- 4-80

900 om széles, folyómétere- TI-90
Szúnyogok

100X900 cm .............. 17*50
900X950 om ... 29-50
900 X 800 cm ..... ........ 35-50

Magyarország résziről

A Straguldt a II. emeleten 
állítjuk ki és árusítjuk.

Turlstaszék 
összecsukható, bükkfából, 
könnyű, célszerű, jó bevo
nattal ................. .......................
Nyugsaék
aa ideális, olceő pihenöszék, 
bükkfából, összecsukható, tar 
tóé kivitelben, erős huzattal
Nyugágy
lábtartóval, Összecsukható, gő
zölt bükkfából, a legerősebb 
kivitelben, kifogástalan bevo
nattal ....... -.....
Hlnta-nyugsaék 
most Jött forgalomba, kényel
mes, összecsukható, gőzölt 
bükkfából, klfogaatalau bevo
nattal --............

Az állandó
érdeklődés következtében megismételjük 

új tavaszi és nyári ruhák 
bemutatását Tea-szalónunkban, (II. emelet), 
hétfőtől, e hónap 28-tól kezdve május 8 lg 
minden nap délután pontosan 4 órai kez
dettel, 20 manneqaln közreműködésével 
íz összes ruhák Kivétel nélkül

Goldberger-Bemberg
anyagból készültek. Ai márkás
ö a ■ > e ■ mannequlnek harisnyá
kat viselnek.
Belépőjegyek a dlvatrevúhöi 1 P-ért, 
ímolybon 1 kávé vagy tea és 1 brioche 
is benioglaltatlk) áruházunk minden pénz
táránál elővételben kaphatók.
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Egv féltékeny férj gyilkos merénylete ÖNÁLLÓ

Budapestről Feisogaiiára utazott, hogy meggyilkotia 
feleseget es megölje önmagét

Borzalmas családi dráma tartja izgalom
ban a felsőgallai bányavidéket. A dráma 
egyik áldozata meghalt, a másikat súlyos sé
rülésekkel szállították kórházba, ahol azon
nal műtétet hajtottak végre rajta. A véres 
események előzményei és részletei a követ
kezők: ,

Boros Gyula kertész, néhány esztendővel 
ezelőtt megnősült s feleségével együtt Bu
dapestről Tatabányára költözött, ahol a I 
Magyar Általános Kőszénbánya egyik tele
pén kapott alkalmazást. Az 56 esztendős 
férfi csak rövid ideig élt nyugodt, harmo
nikus házaséletet 40 éves feleségével.

Boros Gyula féltékenységével üldözte az 
asszonyt

s a féltékenységi jelenetek miatt az asz- 
szony otthagyta férjét.

hz asszony FelsögaTlára költözött roko
naihoz, Boros pedig feljött Budapestre. Bo
ros Gyulát nagyon bántotta, hogy felesége 
elhagyta s addig kapacitálta az asszonyt, 
amig most visszatért hozzá.

A családi béke a házastársak összeköltö- 
zése után sem tartott sokáig. Alig tért vissza 
Borosáé férjéhez, az ideges, ingerlékeny 
férfi ujböl féltékenykedésével kínozta, ugy, 
hogy az asszony a napokban

újból elhagyta férjét
Boros Gyuláné sirva állított be a felsőgallai 
rokonokhoz, akik megint csak magukhoz 
fogadták a szerencsétlen asszonyt.

Tegnap Botos Gyuláné a felső gallai kór
házban levő egyik rokonát látogatta meg. 
Amikor eltávozott a kórházból s hazafelé 
tartott a kórház közelében

egyik elhagyott utón férjével találkozott 
szembe.

Boros Gyula eleinte barátságos hangon 
kezdte kérlelni feleségét, hogy térjen vissza 
hozzá, amikor azonban az asszony kijelen
tette, hogy inkább meghalna, semmint újbóli 
együtt élne vele. Boros rátámadt feleségére 
és

kabátja belső zsebéből egy hatalmas, 
élesre fent tőrt rántott elő. amelyet az 

asszony mellébe döfött.
.4 feldühödött férfi összeszurkálta feleségéi 
és amikor a szerencsétlen asszony, már vér
től bontottan feküdi a földön, még akkor is 
egyre vadabbul döfte beléje a véres tőrt.

Borosné sikoltozására a kórházból és a 
szomszédos mésztelepről kirohantak az em
berek és üldözőbe vették a tőrrel hadonászó 
örjöngö embert. Boros Gyula az utat szegé
lyező szántóföldre menekült és ott, mielőtt 
még bárki megakadályozhatta volna

háromszor egymásután szivébe döfte a 
tőrt.

Amire üldözői odaértek hozzá, haldoklóit s 
a kórházból kihívott orvos, aki néhány perc 
múlva odaérkezett,

holtan találta mán
Boros Gyulát, Borosnét azonnal beszállítot
ták a kórházba, ahol megállapították, hogy

tíz késszurás érte
az asszonyt, akin műtétet kellett végrehaj
tani. A műtét sikerrel járt, állapota azon
ban az operáció után is súlyos és életveszé
lyes.

a Budapesti Korcsolyázó Egylet városligeti csarnokában. (unngpiw
Megnyitás 1930. máius 1. Nyitva 1830. május 31-ig.

Pctzarfényü kiállításunkon 
naponta saját gyártmányú anyagainkból divatbemutató*  
kát tartunk, melyek során 500 legújabb párisi modell, továbbá 
gyermekruhák és férfi pyjamák kerülnek bemutatásra (Dénes*  
modellek1. A m. kir. Operabál balett karának 
táncprodukciói. (A ruhák és jelmezek Filtex-anyagokból készül
tek.) Elsórangu művészek előadásai. Lakner bácai 
gyermekszinházának előadásai naponta. A modellpólyd- 
adatunkra beérkezett pályaművek bemutatása: a zsűri által 
kiválasztott legszebb modelleket elkészítettük és azokat május 
1O-én bemutatjuk; a köaőnséq a kiosztandó szavazó
jegyekkel megválasztja a győzteseket. Május 17*én  ünne
pélyes díjkiosztás. Május 24-én divatverseny 
Flltex-Sevlllából készült ruhák részére; a díjak összege

P, 2.000,

33

Súlyos katasztrófát okozott 
a Király-utcában két motor

kerékpáros virtuskodása

m ttáiniói t
Dfntt Malón, V„ S~-ute, 11 
EksMrek, /Irkanzas, IV., Vád-utes ML 
fiucöwald Sőodor, Andrássy-ut 4. 
Kalapok : Frledmann, VL. KtrAly-u. 1 
Malama ke<yslme« aaaaaay oreaa Ipar

művészeti műnkéi
Török Jíxael Rí. Ktráh-Uiea IL

Z • n •. Látványos

Magyar 4Msony«li WeauaeO 
fixöi>ot3égo, HftsHpsrt sswMly 
Rózsa-aiea 23.

P01Mps Rddló «• 
nr, V.. Lipól-kftnit 11

Harisnyákat: Wkfórta KOfO- *•  S«»- 
víigydr RT, Marta VaMrla-s. II

tOndárl dekorációk. (Ertc.J

Az egyik nekiszaladt egy 
életveszélyesen megsérültek

teherautónak és a rajta ülők

kereskedő ezt a gépet meg akarta előzni, 
hogy vendégének megmutassa, milyen bra
vúrosan tud vezetni.

Ez a versengés okozta azután a bekövet
kező szerencsétlenséget.

Az elől haladó motorkerékpár vezetője nem 
akarta hagyni magát, ő is gázt adott a gép
nek és most mind a két motorkerékpár szá
guldón rohant az Izabella-utcán keresztül a 
király utcai kereszteződés felé. Itt ért véget a 
verseny, még pedig igen szerencsétlen mó
don.

Kiéin Sándor gépe nekiszaladt Blau Al

A Király-utca és az Izabella-utca kereszte- 
lődésénél súlyos motorkerékpáros szeren
csétlenség történt vasárnap hajnalban. Blau 
Mór Conti-utcai hentes Bp. 36—671. rend
számú teherautója a kereszteződésnél haladt 
el, amikor

két motorkerékpár száguldott arra

és súlyos szerencsétlenséget idézett elő. Ar 
egyik motorkerékpárt Kiéin Sándor 28 éves 
kereskedő vezette, aki az Orczy-ut 40. szám 
alatt lakik. A motorkerékpár hátsó ülésén 
egy fiatal leány ült. Kiéin Sándor gépe előtt 
egy másik motorkerékpár haladt és a fiatal

bert teherautójának,
a motorkerékpár felborult, maga alá te
metve Kiéin Sándor kereskedőt és a társa
ságában levő leányt, aki teljesen eszméletle
nül terült el a földön.

A helyszínre hivott mentők csakhamar 
megállapították, hogy

az utltársnő életveszélyes agyrázkódást 
szenvedett.

Kiéin Sándor szintén megsebesült, de öt si
került eszméletre téríteni. Mindkettőjüket a 
Rókus-kórházba vitték, ahol Kiéin Sándor 
nem tudta megmondani, hogy tulajdonkép

pen ki az a fiatal hölgy, aki a karambolnál 
szerencsétlenül járt és aki az ő vendége volt 
A kereskedő csak annyit tudott mondám, 
hogy

a fiatal leányt Klárának hívják, akivel 
közvetlenül a kirándulás előtt ismerke

dett meg

és akit sétakocsizásra invitált. Mivel a ere*  
renc.sétlcnül jfrt fiatal leány a vasárnap 
folyamán sem tért eszméletre, a rendőrség 
erélyes nyomozást indított személyazonoMa- 
;ának megállapítására, de eddig minden 
•redmény nélkül.

CORVIN ÁRUHÁZ

Több ezer méter 
védjegyű férfiöltöny szövet 

rendkívül olcsó árakon
Különös örömünkre szolgál, hogy a Hazai Fésüsfonó ■ és Szövőgyár r. t. e lap más helyén ismertetett propaganda-műveletét 
alanti eladási ajánlatunkkal támogathatjuk. A nagyközönség előtt ismeretes, hogy hasonló ajánlatokhoz csak akkor csat
lakozunk, ha azt össze tudjuk egyeztetni a magunk választotta tisztséggel, a fogyasztók érdekeinek védelmével. Jelen eset
ben ez teljes mértékben sikerült,miután magyar eredetű,kiváló finom minőségekről van szó,melyeket feltétlenül ajánlhatunk

Legfinomabb nyári könnyebb fresco- 
tropical- és sport fésűsszövetek mé tere ■

Legfinomabb tavaszi és nyári fésűs 
gyapjú (kammgarn) férfi és tweedszerű 
női szövetek métere ......... ... ... 1980

A fenti árak csak Április 28-tól május 7-lg érvényesek és az áru kiváló minőségére való tekintettel 

rendkívül olcsók
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IIIKIK
Egy dúsgazdag 

kereskedő rejtélyes 
öngyilkossága

Győr, április 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

‘jelentése.) Éjszaka tizenegy órakor a gyón 
rendőrkapitányság előtt autó állott meg, 
amelyből

egy holttestet emeltek ki.
Az autó sofőrje elmondotta, hogy Győr és 
Kontárom között az országúton gazdátlan 
autóra bukkant, amelynek volánja mellett 

holtan feküdt Fclgclslock Imre dúsgaz
dag 49 éves komáromi fakereskedő.

A rendőri nyomozás megállapította, hogy 
Feigelstock 30 kilométerrel Komárom előtt 
leállította autóját és

halántékon lőtte magát.
Tettének oka ismeretlen. Erélyes nyomozás 
indult meg a rejtélyes öngyilkosság ügyé
ben.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognó
zist telte közzé: Északi légáramlással és zi
vatarokkal a meleg csökkenése várható.

— Az Országos Balneológia! Egyesület köz
gyűlése. Vasárnap délelőtt 11 órakor tartolla az 
Országos Balneológiái Egyesület közgyűlését a 
Szent Ltikácsfürdő dísztermében. Vámossy »l- 
nök nyitotta meg a gyűlést, utána <lr. Dalmady 
Zoltán egyetemi tanár terjesztette be főtitkári 
jelentését, majd megejtették a tisztujilást. A 
díszközgyűlés után a Magyar Orvosok Rheuma 
Egyesülete tartotta meg évi rendes közgyűlését.

__ Kelsz Dávid temetése. A részvét impozáns 
megnyilatkozása mellett temették el vasárnap 
délelőtt a rákoskeresztúri izr. temetőben Rcisz 
Dávid inészárosmeslcrl, a Központi Demokrata 
Kör ügyvezető elnökét. Az óriási gyászoló kö
zönség soraiban megjelentek Rassay Károly, dr. 
Bródy Ernő és Pakots József orsz. képviselők, 
Vájná Ede tanácsnok, Stern Samu, a pesti izr. 
hitközség elnöke s a főváros törvényhatósági 
bizottságának számos tagja. A gyászszertartást 
—- miután rendkívül nagyszámú gyászoló kö
zönség jelent meg — nem a temető szertartási 
termében, hanem a temető értjében tartották 
meg. Dr. Bródy Ernő a Nemzeti Demokrata 
Párt nevében, dr. Vázsonyi János a Központi 
•Demokrata Kör nevében vett búcsút az el
hunyttól.

viiagmro kerőKparoK, 
rásaletre is.

a n a T VIl.,Thököly-nt26, Köteti p.n. 
közelében. Árjegyzék lngy®"-

— AZ ERZSÉBETVÁROSI KÖR TAGJAI
HOZ! A VII. kér. Erzsébetvárosi Kör ma, 
hétfőn este 7 órakor tartandó rendkívüli köz
gyűlése egyéb Igen fontos alapszabálymódo- 
sitás mellett a tagdíjaknak százszázalékos 
fölemelése kérdésében fog dönteni. Felkér
jük tehát a Kör tagjait, hogy saját jól fel
fogott érdekükben okvetlen jelenjenek meg 
a közgyűlésen éo szavazzanak titkosan a 
tagdíj fölemelése ellen.

— Sr Íven lőtte magát egy zenetanár. Vasárnap 
ebéd után az Uj Szent jános kórház elölt 
Krausz Ervin zenetanár revolverével mellbe 
lőtte magát. A kórház előtt villamosra vára
kozó kirándulók a vérző embert bevitték a 
kórházba, ahol azonnal ápolás alá vették. 
Megállapították, hogy a revolvergolyó neme
sebb részeket nem sebzett, öngyilkosságának 
oka ismeretlen.

— Házasság. Vértes János tegnap vezette 
oltárhoz a kalocsai izraelita templomban Kál
mán Ibolykát.

■■ B adi A előkészít polgári őkf E*  ■■ B BB BB Bf közíTinkolai magán 
Vizsgákra, érettségi ■■ W W B BB V W re. vi'. Dohány u. 4.

— Erődl llarrach Béla autója elgázolt egy 
biciklis postást. A vasárnpra virradó éjjel 
Váraljai József 21 éves postaaltiszt kerékpár
jával a Gerlóczi-utcábói kihajtott a Károly- 
körutra. Ugyanabban a pillanatban a Károly- 
köruton a Muzcum-körut felöl egy villamos 
és egy autó érkezett a Gerlóczi-utca sarkába. 
A postnaltiszt a villamossíneken még szeren
csésen átjutott, de a zautót már nem kerül
hette ki. A Bp. 24—998. rendszámú automo
bil, amely Erődi llarrach Béla országgyűlési 
képviselőnek a tulajdona és amelyet Kaszás 
Nándor sofTőr vezetett, elütötte a szerencsét
len kerékpárost, nki igen sulyos sérüléseket 
szenvedett. A mentők eszméletlen állapotban 
vitték a Bókus-kórházba, a főkapitányságon 
pedig meginditoták a nyomozást a felelősség 
mccállanitásárn.

Zukor Adolf és Jesse I. Lasky, 
a Paramount elnökei vasárnap 

éjjel Pestre érkeztek
,,Tanulmányozzuk a helyzetet, hody magyar £ílmeteijyárthassunk“

— mondják a Paramount vezér

le- 
a 

jólismert 
I. Lasky,

Az Orient Express vasárnap éjszakai vo
nata rendkívül érdekes vendégeket hozott 
Pestre. A vonatot a nyugati pályaudvaron 
Földes Lajos, a Paramount budapesti kép
viselője és néhány újságíró várták. Ez a 
vendégsereg pedig nagyobb fogadtatásra is 
tarthatott volna számot. Az Orient Express 
egyik kupéjából ugyanis hét előkelő film
kapacitás szállt a nyugati pályaudvar 
perronjára, az élükön Zukor Adolf, a 
gendás amerikai filmkirály, valamint 
Paramount-filmek emblémájáról 
arcú szemüveges mosolygó ur, Jesse 
a Paramount alelnöke.

Zukor Adolf a feleségével jött 
Lasly pedig a fiával.

Kíséretükben volt A1 Kaufmann, a minden
ható elnök helyettese és Ike Blumenthal, a 
Paramount európai vezére is.

Elsőnek a szürkeruhás, alacsonytermetü 
Zukor Adolffal beszéltünk.

Pestre,

Ezertagu monsfrekűldőífség 
kéri a dunai evezősök kikő~ 
fésí bírságainak elengedéséi

szám- 
föld-

s kértük, 
rend

A dunai evezősöknek régi sérelme az az 
akció, amelyet a szigetmonostort partbérlők 
indítottak az evezősök ellen. A partbérlők 
ugyanis arra az álláspontra helyezkedtek, 
hogy

a Dunát évről-évre mind nagyobb 
mai ellépő evezősök tönkreteszik

jelket
ezért kártérítést követeltek. Azt 

hogy minden evezős, illetve minden 
számmal ellátott csónak tulajdonosa szezó- 
nonként tiz pengő bért fizessen a kikötésért. 
Ebbe a méltánytalan követelésbe a dunai 
evezősök nem mentek bele, mire a monostori 
szigeten fekvő földek gazdái, mikor a vad
evezősök százai pihentek a bokrok hűvösé
ben, csendőrökkel jelentek meg és felírták 
a csónakok tulajdonosait. Pomáz község, va
lamint a környékbeli községek szodgabirái 
azután

5—10 pengőre megbírságolták a pesti 
evezősöket

és ezeket a büntetéseket Peslvármegye alis- 
páni hivatala, mint fellebbviteli fórum ,is 
helybenhagyta.

— Vakmerő rablótámadás egy taxisofőr el
len. Berlinből jelenti tudósítónk: Vakmerő rab
lótámadást követett el két fiatalember egy 
taxisofőr ellen. A fiatalemberek vasárnap haj
nalban beültek Mistuesscr taxisofőr kocsijába. 
Alig hogy elindult a gépkocsi, az egyik fiatal
ember revolvert szegezett a sofőrre, a másik 
pedig elvette tőle aznapi bevételét, 7i márkát, 
ezután pedig arra kényszeritették, hogy kocsi
jából szálljon ki, zárja le a gépet s gyalog in
duljon útnak. A sofőr kifosztása után a fiatal
emberek elszaladtak, Mistvesser azonban egy 
arra haladó taxival üldözőbe vette őket s izgal
mas üldözés után sikerült is mindkettőt elfogni.

••

megtermékenyítését, termésfokozását, kártevők 
irtását, fák betegségeit ápolását biztos sikerrel 
vállalja: „Volt erdélyi földbirtokos" jól bevált 
termésvédő módszerével. Megkeresések „Bő 
termés" jelige alatt a lap kiadójábn.

— Környel Béla síremlékének leleplezése. 
A budapesti müvésztestületek diszes sírem
lékét emeltek a nemrég elhunyt Környcy Béla 
operaénekes, a Fészek müvészklub igazga
tója sírjára. A síremlék ünnepélyes leleple
zése e hó 30-án, szerdán lesz a kerepesi-uti 
temetőben.

— A 2-es honvédek emléktáblája. Békés
csabáról jelentik: Vasárnap leplezte le 
nepélyes keretek között báró Botmer 
homok a volt 2-es honvédgyalogezred 
léktábláját, amelyet a József főherceg 
banya falába Illesztettek.

űn- 
tá- 

em- 
lak-

— Néhány napig maradunk Pesten, én 
Ricsére utazom, meglátogatni szülőfalumat 
Lasky alelnök ur, tanulmányozza a magyar 
helyzetet, abból a célból, hogy Magyaror
szágon magyar filmet gyártassunk. Ez az ő 
feladata!

Jesse I. Lasky kérdésünkre igy beszélt:
— Azért jöttünk Budapestre, hogy a ma

gyar filmgyártás rentabilitását tanulmá
nyozzuk. Természetesen a legjobb akarat
tal

azon leszünk, hogy magyar színészek
kel, magyar nyelven készítsen a Para

mount filmeket.
Közbevetőleg említem meg, hogy Paul Lu
kasnak (Lukács Pál) hírneve Amerikában 
egyre növekedik és egyre jobban szeretik.

A vendégek ezután a Dunapalotába haj
tattak, ahol tizenkétszobás apartmant fog
laltak le.

(B. «.)

Mindez a tavalyi szezónban történt és a 
pesti evezősök, akik a tél folyamán erőtel
jes akciót indítottak a méltánytalan bírságok 
elengedése érdekében,

azt hitték, hogy ezt a bírságot nem kell 
megfizetniük.

Ehelyett most az a kellemetlen meglepetés 
éri őket, hogy

most már a budapesti főkapitányság 
büntetőparancsot kézbesít ki lakásukra 
és háromnapi elzárás terhe mellett hívja 
fel őket haladéktalanul a bírság lerová

sára.

Az evezősök igy tehát kénytelenek a mél
tánytalan és igazságtalan bírságokat ki
fizetni. Éppen ezért most elhatározták, hogy 
kedden vagy szerdán az összes szakegyesü
letek küldötteinek bevonásával

ezertagu monstreküldöttséget meneszte
ttek a belügyminiszterhez és a kereske
delmi miniszterhez és kérik tőlük, hogy 
ezeket a büntetéseket azonnali hatállyal 

függesszék fel.

— Leégett a pápai szövőgyár gyapotraktára. 
Pápáról jelentik: Vasárnap délben kigyulladt 
Pápán a Perutz Testvérek szövőgyárának gya- 
potraklára. Hosszas munka után sikerült a tü
zet lokalizálni, de a gyapottal teli raktár épü
letét megmenteni már nem sikerült. A tüzvizs- 
gálat megállapította, hogy a tüzet öngyulladás 
okozta. A kár egyelőre felbecsülhetetlen.

A jól és olcsón ruházkodni akaró kőzóposz- 
tály gondját elveszi a Flcischmann ur vezetése 
alatt álló Commercia áruház, mely itt megszű
nik, s igy jmóinőségü áruit, mint pl. öltönykel
mék, selymek, kabátok stb. rendkívül előnyös 
áron hozza forgalomba. Az áruház elve, „jót és 
olcsót". — Tekintetei a nagy torlódásra, az 
áruház kéri a n. é. közönséget, hogy lehetőleg 
déllőtl eszközölje vásárlását.

Ha pénzre van 
szüksége
t»n<1ape«t! vagy bndaneot-környóM házra. felekre *■  
építkezésre, tfvorsan és elönytfaen kaphatja 
hoasT.ahb tWrleartéare

SOLTI LAJOS
Tiaaa latvAa (volt Fttrdö-ntca) 10.

drótos
nevükön 
Ipart ár- 

hívtak 
___ _w ____________ ugy is 

mint tótok tiltakozzanak egy zalamegyei be
törőbanda „vakmerősége" ellen. A zalai betö
rők, akiket a napokban tett ártalmatlanná a 
zalakoppányi csendörség. azt vallották ma
gukról, hogv amikor nincsenek betörésekkel 
elfoglalva, a drótostótok mesterségét űzik. 
Hirt ndott a zalamegyei rablók elfogatásáról a 
Hétfői Napló is és megírta, hogy „drótostótok 
betörőbandáját" fogták el a csendőrök. A 
pesti drótosok utánajárlak a 
nacionaléjának és megállapították, hogy 
sem voltak tótok, sem drótosok. Ennek 
történte után összehívták az ülést, amely 
■ határozó Ital ért V(g?l, hogy felkérik a 

t kát. köztük a Hétfői Naplót: irjók meg. 
, ól-drólostólokról van szó. Sietünk tehát 

védeni Utrék drótoslótjaink reputációját és 
megírni, hogy a zalai betörők nem közülük 
kerültek U

— A drótostótok becsülete. A pesti 
tótok, vagy hogy mindjárt hivatalos 
nevezzük őket: a Budapesti Drótosok 
sulatának tagjai vasárnap gyűlést 
egybe, hogy ugy i> mint drótosok és

csendőrök, 
salai betörők 

soha- 
meg- 
azzal 
lapo- 
hogy 
meg-

Egynapi munka
szünet - demonstrá

ció céljából
Az Újpesti Általános Ipartestület vezető*  

sége a különböző adósérelmek és egyéb ipa*  
rosproblémák megvitatására Újpest iparos
ságát május 5-ére nagygyűlésre hívta össz^ 
A nagygyűlés ideje alatt

Újpest összes ipari műhelyeiben megáll 
a munka,

mert az iparosság ezzel a demonstratív 
üzembeszüntetéssel is hangsúlyozni akarja a 
tiltakozás komolyságát, az ipar rendkívül 
súlyos helyzetét és az orvosló intézkedések 
sürgősségét. A nagygyűlés főbb program

ont jai: a forgalmi és egyéb adósérelmek, a 
társadalombiztosító működése körüli ano
máliák, a hitelkérdés és a fővárosi vámok 
revíziója.

— Előléptetések ■ Külügyminisztériumban. 
A kormányzó a Külügyminiszter előterjeszté
sére bárdosi Bárdossy László dr. miniszteri 
osztálytanácsosnak és altorjai Apor Gábor 
báró II. osztálya követségi tanácsosnak az I. 
osztályú követségi tanácsosi címet és jelleget 
továbbá körösszeghi és adorjáni Csáky István 
gróf dr. I. osztályú követségi titkárnak a II. 
osztályú követségi tanácsosi címet adomá

nyozta. A külügyminisztérium sajtóosztályá
nak közbecsülésben álló tisztviselőinek elő
léptetése, megérdemelt elismerése ezen tiszt
viselők eddigi munkásságának.

— A budapesti olasz kolónia ünnepe. A 
budapesti olasz kolónia az Olaszok Házá
ban ünnepelte meg vasárnap délelőtt Rónia 
alapításának évfordulóját és ugyanekkor 
áldozott Vergilius emlékének is. Az ünnep
ségen megjelent Ártotta olasz követ s az 
olasz kolónia számos tagja. Calabro tanár 
ünnepi beszéde után a különböző szerveze
tek tagjai mondtak beszédet és alkalmi 
verseket szavaltak. Az ünnepség végén a 
szegénysorsu olasz gyermekek között aján
dékokat osztottak szét

A Magyar Lovaregylet 
míju» 4, fi, 8, 10, 11. 13, 15, 17. 18-án versenyt tart. — 
Versenyek kezdete d. u. 3.30 óra. — Helyárak: I. hely 
uraknak 6 P, május 11-én 10 P, hölgyeknek 4 P. május 
11-én 6 P, II. hely 2.50 P. III. hely <80 1111. Páholyülés 
8 P, május 11-én 20 P, Ring 10 P. Totalizatór, vendéglő 
minden helyen. — Közlekedés villamoson I., n helyhez 
a 29 sz.. III. helyhez 24, 38 sz. kocsikkal. HÉV-en I. 
11, III. helyhez. — Autóbuszjárat „A" kocsikkal Vörös
marty térről 2.10—3-05 óra között, „O ‘ kocsikkal Ok
togon térről 2.15—3.10 óra között. Vissza az V. futam 
után. — Egyszeri átszállásra is érvényes jegy ára 1 P.

— Előkelő skót egyházi férfiak látogatása 
Debrecenben. Debrecenből jelentik: Tegnap két 
előkelő skót egyházi férfiú érkezett Debre
cenbe. Az egyik Cairns dr. az aberdani skót 
teológiai főiskola rektora, a másik Beveridge 
dr. a budapesti skót misszió vezetője. A két 
előkelő egyházi férfiú a debreceni kálvinista 
intézmények és egyházi, valamint társadalmi 
körök látogatására érkezett. Cairns dr. vasár
nap németnyelvű prédikációt tartott a nagy-*  
templomban, amelyet zsúfolásig megtöltött as 
ájtaios közönség. Cairns dr. prédikációjában a 
skót presbiteriánusok és a magyar kálvinisták 
kapcsolatairól beszélt és arról, hogy a magyar 
protestánsok a magyar ügyekben mindig szá
míthatnak a skót anglikán körök jóindulatára, 
megértésére és szereidére.

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

szobáiban.

— Erkölcstelen merénylet a vonaton. 
Berlini tudósítónk jelenti telefonon: A grü- 
nau—berlini helyiérdekű vonaton Dóra 
Ambrus 17 éves leány ellen erkölcstelen me
rényletet kísérelt meg egy idősebb ember. 
Amikor a kupéban csak kelten maradlak, a 
bestiális férfi rátámadt a leányra és zseb
kendőt akart a szájába tümni, de a leány ki
szabadította magát támadójának karjaiból, 
sikoltozni kezdett, mire a támadó leugrott a 
vonatról és elmenekült. A fiatal leányt any- 
nyira összekarmolta támadója, hogy kór
házba szállították. A nyomozás folyik a me
rénylő kézrekeritésére.

KladO lakísokl
Bimno-uica 1-3-5. szám

szemben a statisztikai hivatallal) .
egy-egy 2. fi, 4 és 5 szobás lakás hallak

Ugyanitt Üzlethelyiségek,

margit-korut 43.
4 szobás lakás haltai.

Elegáns kivitel Olcsó bérek! Bővebbet a 
helyszínén vagy telefonon: AuL 298-29.



Budapest, 1SS0 dpillb 23, liárui NÁrLÓ 9

Halálos szerencsétlenség 
a varhegyen

lezuhant a varhegy töltéséről es haieirazuzta magét 
egy ismeretien térti

Vasárnap délelőtt halálos szerencsétlen
ség történt a Várhegy alján, az Ilona-utcá- 
ban. Körülbelül

három méter magas kőfal
húzódik végig az utca egyik oldalán a Hu
nyadi-szobor mögött. Ez a magas töltés ha
tárolja a szobor körüli füves térséget. Itt 
a töltésen járkált délelőtt

egy 50 év körüli ismeretlen férfi,
aki tizenegy óra tájban lezuhant a kőfalról 
a járdára. Olyan szerencsétlenül esett, hogy 
nyakcsigolyája eltört és

— Súlyos autószerencsétlenség Soroksár 
és Pesterzsébet között. Vasárnap délután 
súlyos kimenetelű autószerencsétlenség tör
tént Soroksár és Pesterzsébet között az or
szágúton. Vecsés felől Pesterzsébetre robo
gott egy személyautó, amikor a gépkocsi 
hirtelen keréktörést kapott és felborult. Az 
autóban ülő három vecsési lakós súlyos sé
rüléseket szenvedett. Közülük legsúlyosab
ban Libik Lajos vasesztergályos sérült meg, 
aki arccsonttörést, bordatörést és súlyos 
zuzódásokat szenvedett. Ketterer Jenő bor
bély kulcscsontját törte, mig Weiner Antal 
villamossági vállalkozónak mindkét karja 
eltörött. A pesterzsébeti mentők mindhárom 
sebesültet a Szent lstván-kórházba szállítot
ták.

— Az Otthon-Kör közgyűlése. Az Otthon írók 
és Hírlapírók Köre Márkus Miksa udvari ta
nácsos elnök elnöklésévcl vasárnap tartotta 
XXXIX. évi rendes közgyűlését. Az elnök meg 
nyitó szavai után dr. Vidor Gyula titkár előter
jesztette a Kör mull évi működéséről szóló fő
titkári jelentést. Ugy ezt, mint a Kör vagyoni 
helyzetéről szóló pénztári jelentést a közgyűlés 
egyhangúan elfogadta. Ezután közfelkiáltással 
betöltötték a megüresedett választmányi tag
sági és póttagsági helyeket és megválasztották 
a számvizsgáló-bizottság tagjait. Az elnök záró
szavaiban a vezetőség köszönetét tolmácsolta 
az egyhangú bizalomért.

— Autógázolás Kispesten. A Bp. 14—620. 
rendszámú állami automobil szombaton este 
Kispesten a Kossuth-téren elütötte Jakker An- 
talné 58 éves munkásnőt, aki Kispesten lakik 
és aki az úttesten vigyázatlanul haladt át. A 
szerencsétlenül járt asszonyt, aki súlyosabb sé
rüléseket szenvedett, a mentők a Szent lstván- 
kórházba szállították. A rendőrség a nyomozási 
megindította.

koponyája**  szó szoros értelmében azét
zúzódott.

A szerencsétlen ember szörnyethalt. Értesí
tették a rendőrséget, de a vizsgálat nem 
tudta megállapítani, hogy ki az ismeretlen, 
meglehetősen jól öltözött férfi, mert

semmiféle Írást vagy igazolványt nem 
találtak nála.

Holttestét a rendőrség intézkedésére a tör
vényszéki orvostani intézetbe vitték és a 
nyomozás folyik a szerencsétlenül járt em
ber kilétének megállapítására.

— Titokzatos betörők kifosztottak egy 
nyomdát. Vasárnap éjszaka a Révay Testvé
rek Ügynök-utca 8. szám alatt lévő nyom
dájába ismeretlen tettesek betörtek. A pince
ablakokon keresztül hatoltak be a nyomda
helyiségbe, ahonnan nagymennyiségű ólom
öntvényt hordtak el a Visegrádi-utca 36. sz. 
alatt lévő üres telekre. Jóformán a nyomda 
összes ólomöntvényeit kihordták már a te
lekre, amikor a közelben cirkáló rendőr 
észrevette a betörők garázdálkodását. A há
rom betörő, akik órákon keresztül dolgoz
tak a nyomda feltörésén és a zsákmány el
szállításán, a rendőr megjelenésére futás
nak eredtek és zsákmányukat otthagyták az 
üres telken. A rendőr és sípjelére a környék
beli rendőrök üldözőbe vették a menekülő 
betörőket, de egyiküket sem sikerült kézre- 
keriteni. Az üres telken talált ólomöntvénye
ket visszavitték a Révay-nyomdába.

— Szabó Lőrinc előadása az irodalomról 
és politikáról. A Vár—Tabán—Krisztinavá
rosi Demokrata Párt értékes művészi mati
nét rendezett vasárnap. A nívós elnöki meg
nyitót Nagy Lajos dr. tartotta, hangoztatva, 
bogy a polgárság nagyon szívesen áttérne a 
politikáról egyszersmindenkorra az iroda
lomra, ha viszont a politika is békén hagyná 
a közönséget. Szabó Lőrinc iró tartott ez
után mélyenjáró előadást az irodalom és 
politika kapcsolatáról. Beszélt az emberi 
szólásszabadságról, a politikai hatást ki
váltó irodalomról és a cenzúra filozófiájáról 
azt a következtetést vonja le végül, hogy az 
irodalom legjobb kormányzója az írói lelki
ismeret. Ascher Oszkár szavalt végül mo
dern magyar költők verseiből.

MINT ANNYI MILLIÓ MAGYAR:

Kapható szürke, fehér és fekete színben, vörös gumitalppal, gumlkóreggel
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3.25 3.43 4.— 4.55
pengő pengő pengő pengj

Ezek az olcsó ArnV u csinos külső, a szolid kivitel, a tartós anyag teszik olyan 
népszerűvé a CÍOŐt ^erU “ccnl és gporlvkeletaek

zy vípvié, egyformán kényelmes ős egészséges.

Csak védjegygyei a talpán valódi!

— Kimentették ■ DunábóL Vasárnap délelőtt 
az újpesti alsórakpartról a Dunába vetette ma
gát egy harmincöt év körüli férfi. Úszni nem 
tudott és már majdnem a vízbe fulladt, amikor 
a közeli hajósok csónakukkal kimentették. Ki
hívták a mentőket, akik megállapították, hogy 
az életunt ember Kist Imre 36 éves lakatos
mester, aki anyagi okok miatt akart megválni 
az élettől A Rókus-kórházba vitték, ahol még 
nem lehetett eszméletre téríteni és részletesen 
kihallgatni az életunt lakatos-mestert.

— Helyesbítés. A m. kir. budapesti honvéd 
városparancsnokság felkért bennünket annak 
közlésére, hogy a vitéz Kaszala Károly balese
téről közölt tudósításunkban említett Kara 
Jenő nyugállományú alezredes.

— Nekiment a vasúti sorompónak. A' 
Hungária-uti vasúti átjárónál vasárnap 
délelőtt súlyos szerencsétlenség történt. Ko
vács Ferenc sofőr Bp. 16—820. rendszámú 
autójával nekihajtott a leeresztett vasúti 
sorompónak, az autó felborult, Kovács Fe-< 
renc kizuhant a kocsiból és a fején és vál
lán súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők 
teljesen eszméletlen állapotban vitték a 
Bethesda-kórházba. Az automobil is sulyo-< 
san megrongálódott. A rendőrség a nyomom 
zást megindította.

— K. J. — a Duna titokzatos, ismeretlen ha
lottja. A dunaföldvári csendőrség vasárnap ér
tesítette a .főkapitányságot, hogy a Dunából 
25—30 év körüli elegánsan öltözött férfi holt
testét fogták ki. Az ismeretlen fekelehaju, 
barna szemű férfi világosbarna raglánt, sötét
kék zakóruhát viselt, finom fehérneműjében 
pedig K. J. monogram van hímezve. Négy-öt 
napja fulladhatott a vízbe. Semmiféle személy
azonossági iratot nem találtak nála. A buda
pesti főkapitányságon megindították a nyomo
zást ez ügyben, de eddig eredmény nélkül, mert 
K. J. kezdöbetüs férfi eltűnését az utóbbi Jdő- 
ben nem jelentették be a rendőrségen.

1 pár Izlap
1 orsó felsőszél (600-800) ára
2 tef gyöngyházgomb „
1 gumiszalag kb. 63 cm. „
1 pár kézelőgomb „
2 pár vállpánt, gomblyukas „

2 gombolyag stoppoló, selyem ára 
5 méter bortnl „
2 pár paszomány-kézelőgomb „ 
1 pár vállpánt, gomblyukas „ 
1 centiméter H
1 óraszalag, fekete „

Mig a készlet tart!

5 gépfonal, selyemfényű ára 
1 pár Izlap w
1 vég gumlpertll (3 méter) „ 
1 vég bortnl, 5 méter „
1 fodros gumiszalag kb. 66 cm. „ 
1 ha|háló

Mi számolunk 
minden fillérrel!
Kövesse példánkat!

Olcsó

Ullsteinszabásmlntákat 
a legújabb tavaszi és nyári modellek után minden 
nagysághoz állandóan raktáron tartunk

árusítása
GB l-jfi rmoloíon jobbra

MliikitvlnlirM, t

Légcslpkegallér, 1 70
tort, teltow, dtvjo........................... lafO

NŐI önkötős nyakkendői
Crápe de ohlne-ből, a nngy divat ■ ■ ■
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s z i y n i z - ii o z i
Zsolt Béla letiltatja a Magyar 
Színház műsoráról a 15.000 
pengő jutalom című darabját
Kavarodás a Magyar Szinházban Beregi Oszkár darabvásár
lása és Zsolt Béla darabjának műsorról való levétele körül

Mig zajlanak a Magyar Szinház megvásár
lása körüli események, addig a Magyar 
Szinház. minden anyagi flnaneieurtől cser
benhagyva a legnagyobb erőfeszítéssel küzd, 
hogy cl ne temessék a hullámok. A színház
nak ebben a küzdelmében két pikáns szen
záció robbant ki. Az egyik Rercgi Oszkár, a 
másik pedig Zsolt Béla körül.

Beregi Oszkár, akit eddig feltűnő hideg
séggel kezeltek a keresztény irányzatú la
pok, most megkötötte a békét a jobboldali 
sajtóval is. Beregi Oszkár a béke megpecsétel- 
lésére elhatározta, hogy előadja az egyik ke
resztény lap munkatársának, Tury hajasnak 
színdarabját. Beregi Oszkárnak ez a ténye, 
amely a színigazgatói jogkörrel határos, 
élénk ellenkezésre talált az igazgatói tekin
télyét veszélyben forogni látó Torday Ottó, 
nál, aki a

legélesebben tiltakozott a darab elfoga
dása

és kiszerepezletése ellen. Beregi azonban, 
aki többizben anyagilag is segített a kátyúba 
jutott Magyar Színházi társulaton, Torday 
Ottó ellenkezését figyelmen kivül hagyta és 
a színészek egyrészének pártfogásával mégis 
csak előadatja Tury Lajos darabját. Emiatt 
nagy a harag és a széthúzás a Magyar Szín
házban, amelynek izzó levegőjében hamaro
san megszületett

a második affér Is.

A múlt héten mutatták be ugyanis Zsolt 
Bélának 15.000 pengő jutalom cimü darab
ját, amely a legszebb erkölcsi sikert érte el. 
A darab még a rossz színházi konjunktúrát 
és az erősen nyárias időt is kiállta és a leg
jobb utón halad a népszerüsődés felé. Ugyan
akkor azonban kommünikék láttak napvilá
got, amelyek arról számoltak be, hogy

a Király Szinház bérelte ki a Magyar 
Színházat, 

hogy az Alvinci huszárok előadásait ott foly
tassa. A rövidlejáratu bérleti szerződést a tár
sulat nevében Torday Ottó igazgató kötötte. 

Zsolt Béla rendkívül felháborodott 
azon, hogy darabját a Magyar Szinház igaz
gatósága egyszerűen leveszi a műsorról és 
egy másik szinház operettjének adja át .szín
padát. Heves jelenetek játszódtak le Zsolt 
Béla és Torday Ottó között. Zsolt Béla leg
erélyesebben tiltakozott darabja műsorról 
való levétele ellen és kifogásolta azt, hogv 
éppen a Nemzetközi Vásár idején fosztják 
meg őt darabja tantiémjétől. Torday vi
szont a társulat létérdekére hivatkozott. Az 
elmérgesedett vitát valósziniien a bírósághoz 
beadott i

zárlati kérelem fogja eldönteni,
mert Zsolt Béla el van szánva arra, hogyha 
sérelmét nem reparálják, akkor a bíróság 
utján zárlati kérelemmel fogja megtámadni 
a Magyar Színházat.

FOX édes, énekes
és érdekes attrakció.

Jobb mint amit vár!

világhírű alakítását 
kedden mutatja be

A béc.l EURCTHEATER mUvésielnek 
■snnegUHtta 

a Fővárosi Művész Színházban
Ma hétfőn, április 1’8-án este 8 órakor

X. Y- Z.
Csütörtökön, má’u« 1-én este 8 órakor 

COMTESSE MIZZI éa VESLCHEM
Alma Seidler, Maria Mayon, Raoul Aslan, Willy Thaler, Ottó Trosslor stb. •

Relle Gabriellát 
három német opera 

kínálta meg szerződéssel
Ezen a héten dől el, hogy itthon marad, vagy Német

országba szerződik az Operaház kitUnő énekesnője
Tegnap reggel érkezett haza Berlinből 

Relle Gabriella, az Operaház kitűnő fiatal 
énekesnője, aki a berlini Staatsoperben ven
dégként énekelte a Parasztbecsület Santuz- 
záját. A művésznővel egy időben érkező 
berlini lapok Relle Gabriella

legnagyobb sikeréről számolnak be 
és elragadtatással írnak a fiatal énekesnő 
hangjáról, kultúrájáról és exterieurjéröl. 
Relle Gabriella tehát meghódította a berli
nieket és ennek a sikernek azonban nem
csak erkölcsi értéke van, hanem jelentéke
nyen mutatkozott az anyagiakban is. A ki
tűnő művésznőt fellépte után

három német operalgnrgató kínálta meg 
szerződéssel.

Beszélgettünk a Berlinből hazatért éne
kesnővel, aki útjáról, vendégszerepléséről a

PARAffiO.UtlT HAüGOS
VILAGFILrtl

Hagyszerű izoa 
cselekrr 

Eredeti kísérő-

KISÉfíŐMUSORj

KIZÁRÓLAG

Magyar

Premíero r 
KEDDEN

következőket mondotta:
— őszinte örömmel mondhatom, hogy 

nagyon meg vrtgyok elégedve berlini utam 
eredményével. A Staalsoperban tüntető sze
retettel fogadtak. Az előadást két német 
operabáz igazgatója is végignézte, akik az 
előadás után szintén felkerestek öltözőmben 
és szerzödtetési ajánlatot tettek. Ugy a 
Staalsopcrbeli, valamint a másik két német 
ajánlatra egyelőre még nem tudok vála
szolni. mert még nem tudom, hogy a pesli 
operaházzal való megállapodásom hogyan 
sikerül. Mindenesetre a közeli napok, de 
legkésőbb május 3-ika meghozza a döntést. 
Már most is kijelenthetem, hogy a leg
nagyobb örömmel Budapesten maradnék, ha 
itt megtalálnám azokat a lehetőségeket, ame
lyeket ugy művészi, mint anyagi szempont
ból szükségesnek tartok.

Négy pa/tás
két leány és két flu a főhőse annak a Főz film
csodának, amelyet kedden mutat be a Royal 
Apolló. Ez a film, amely az utóbbi évek lég- 
bájosabb, legpoélikusabb és legnapsugarasabb 
történetét hozza elénk, olyan feldolgozásban, 
amelyre csak az amerikaiak képesek, felüláll az 
obiigát elismerő kritikán. Valami különleges
ség, valami delikatesz-csemcge ez a film, amely 
telítve van azzal a derűs és mosolygó amerikai 
világszemlélettel, amely annyira megkülönböz
teti az amerikaiakat a világ minden más nem
zetétől. A fiatalság, az életerő éj az öröm tehát 
az életnek a napsugara áramlik a film minden 
kockájából. Azok, akik csak könyvekből és le
írásokból ismerik az amerikai fiatalság életerős 
mentalitását, azt az erotikán felül való lelki 
összetartozottságot, az élet szépségeiben való 
vidám és gondtalan elmerülését, azok egy pilla
natig se késlekedjenek, hanem menjenek el a 
Royal Apollóba és tanuljanak meg ettől a cso
dás hangosfilmtől kacagni, nevetni és elérzéke- 
nyúlni.

Forék ezt a napsugaras hangosfilmet „gyé- 
mántfllm" jelzővel látják el. Rászolgált is erre, 
mert ahogy ezt a témát feldolgozzák és ami
lyen szereposztásban Janet Gaynor-ral és Char
les Barrellel az élén eljátszatják, eltáncoltatják 
és elénckeltetik, amilyen gazdag revü-, ragyogó 
artistaszámokat és gőrlcsodákat köritenek hozzá, 
az mind az Amerikába összegyűjtött szellemi és 
művészi rezervoár eredménye. A Royal Apolló 
ünnepi műsorához ünnepi kerettel szolgál. Ra
gyogó híradók vezetik be a nagy képet. A keddi 
díszelőadáson a „Sunny Side Up" (Négy pajtás) 
magyar keresztapja konferál.

W LY ESTRA & FRED 
vilAtrat'rakció 

ffiwimucE
Premier után

K7. IFJÚ PÁSZTOR. Jaques Dévai ínyenc 
primavera csemegével kínálta meg a szín
házi szezón nem túlságosan előkelő menü
jével torkig lnkott közönséget. Bizony jól
esett csipegetni ebből a vigszinházi cseme
géből, amely talán egy kissé rendbe is 
hozta az elrontott gyomrunkat. Hogy meny
nyi tartalom, mennyi elevenség, mennyi 
humor és mennyi elegáns könnyedség kell 
egy ilyen darab megalkotásához, ennek re
ceptjét Dévai ur elárulhatná a többi fran
cia kartársainnk is. Szóval a Vígszínházban 
jól szórakoztunk, sokat nevettünk és mégis 
utána hazafelé elgondolkoztunk az Ifjú 
pásztor sztaniolha burkolt életszagu igaz- 
ággaip. Harsán# Zsolt /ordításában, Hege

dűs Tibor rendezésében mintaszerűen jó 
ez az előadás. Elsősorban természetesen 
Varsányi Irén előtt kell leemelni a kalapot, 
aki mint mindig, egyéniségének bájával, te
hetségének lenyűgöző varázsával, hangjá
nak csengctyüszólójával teszi ellenállhatat
lanná azt a figurát, amelyet alakit. Egy fia
tal tizenhétéves színészről. Perényi László
ról kell még a legnagyobb dicséret hangján 
megemlékezni. Ez a flu, ha nem romlik el, 
nagy színész lesz. Hegedűs Gyulán és Ma
kog Margit cukros báján kiviül Makláry 
Zoltánnak, Gárdonyi Lajosnak és Simon 
Gizinek tapsoltunk a legszívesebben.

VACSORA. Az Andrássy-uti Színház Mol- 
Ferenc Vacsora cimü egy fel voná sósával, 
amely ragyogó drágakőként csillog az uj 
műsor ormán, ismét bebizonyította, hogy 
az irodalmi kabaré él és virágzik. A szati
rikus Molnár-darab főszerepeit Csortos 
Gyula, Sitkcy Irén, Ven(lrey, Abonyi, vala
mint a darab kitűnő rendezője, Faragó 
Ödön játszották. A másik drágakő: Schnitz- 
ler: Szakítás cimü darabocskája, amelyben 
Tőkés Anna és Uray Tivadar páratlan mű
vészi bravúrral építették fel a különben 
triviális tárna meghatóan emberi jelenetéi. 
Békeffy László kitünteti magát az uj mű
sorban, konferánsza és több darabja ka
cagórohamokat idézett elő. Az egyik tréfá
ban Vaszary Piroskának és Szász Lilinek 
tapsolhattunk sokat, a többiekben Krajnik 
Máriát, Gyarmathy Mariannet, a ragyogó 
Kökény Ilonát üdvözölhettük. Radó Sán
dornak ismét remek volt a szólószáma.

vígszínház

HZ M PUSZIM
Vígjáték 3 felvonásban.

Irta: Jacquee Dévai. Fordította: Harsány!
Zsolt.

Főszereplők:
VarsAnyl Irén, Makay Margit, 
Gazsi Mariska, Ladomérszky 
Margit, Simon Gizi, Hegedűs, 
Rajnai, Gárdony I, Ma kldry, 

Perényi

4
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Az Operaház théatre paréeján 
Párizsból mondanak bevezető 
beszédet a francia államférfiak 

és művészek
Frank Mr eseie Turf csalűK

főszereplő:
Maria Jacobinl

Főszereplő
Bernhardt Götzke

A foulousí rádió közvetíti világszerte a francia árvíz— 
károsultak javára tartandó díszelőadást

A magyar királyi Operaház nagyban készül a 
május 5-én megtartandó théatre paréejára, ame
lyet az összes magyar művészi, társadalmi va
lamint politikai előkelőségek bevonásával a 
francia árvízkárosultak javára tartanak meg. 
Erre ak előadásra vendégszereplésre felkérték 
már a jelenleg Budapesten élő magyar művészi 
élet valamennyi számottevő tagját, akik — van
nak vagy ötvenen — két-három perces szerep
lésükkel járulnak hozzá a nagy estély megtar
tásához.

Radnay Miklós, az Operaház igazgatója né
hány nappal ezelőtt rendkívül érdekes levelet 
kapott a francia hivatalos hatóságoktól. A le
vél egy rendkívül érdekes ideát vetett fel, ame
lyet örömmel valósit meg Radnay igazgató. Ar
ról van ugyanis szó, hogy a théatre parée meg
nyitása előtt Párizsban

Ma premier 
Corso és CírapitoS
Fedák expressz világbolygása

Páris—Budapest—Bécs—Románia
'.sütörtökön Párizsból jött, vasárnap a 

vécsi rádióban hangversenyezett, kedden 
reggel háromhónapos turnéra Romániába 
indul.

A prominens magyar művészek közűi ta
lán a legaktívabb Fedák Sári, aki utazásai 
val és vendégszerepléseivel valóságos re
kordot állít fel. Hallatlan energiával és 
nagyszerű tetterővel küzd az utazás fára
dalmaival és úgyszólván expressz gyorsa
sággal száguld ja be a magyar vidéket és 
Európa különböző városait.

Fedák Sári a múlt hét csütörtökjén ér
kezett Pestre Párizsból, ahol magánügyben 
töltött néhány napot. Alig hogy kipakolta

mikrofón elé áll
néhány előkelő francia politikus és művész, 
akik

rövid köszöntőben Udvözlik a budapesti 
közönségei

és mondanak köszönetét a magyar közönség
nek azért az áldozat készségért, amellyel a fran
cia árvízkárosultak megsegítésére siettek. Eze
ket a Párizsból jött beszédeket az Operaház 
színpadán felállított óriási hangszóró közvetíti 
a közönséghez és csak ennek elhangzása után 
lebbenne szét a függöny és kezdődne meg a 
théatre parée. Az estély nagy kulturális fontos
ságához hozzájárul még az a tény is, hogy az 
egész operaházi előadást igy a Párizsból jött 
megnyitó beszédeket is Európa egyik legerő
sebb rádióállomása, a toulousi stúdió közvetí
tené a világ összes nemzeteinek.

bőröndjeit, már távirat várta. A táviratot a 
bécsi rádió igazgatósága küldte, amelyben 
Fedák Sárit vasárnap estére a egy rádió
koncert megtartására kérte fel. Fedák Sáli 

|nem habozott, azonnal visszatáviratozott, 
hogy megy és

vasárnap reggel már autójára Ilit, 
hogy az esti bécsi rádiókoncertjét meg
tarthassa. Fedák vasárnapi rádiókoncertje 
nagyon szépen sikerült, bécsi értesülések 
szerint már a koncert tartama alatt többen 
hívták fel a rádió igazgatóságát és gratulál
tak Fedák Sári teljesítményéhez.

Fedák Sári bécsi kirándulását nagysza
bású utazási program követi. Kedden reg-

Csütörtöktől OMNIA
gél újra útnak indul, még pedig

Románia felé.
Romániai turnéját három hónapra tervezi. 
Útba ejti az összes erdélyi nagyvárosokat, 
ahol a János vitézben, a Szókimondó asz- 
szonyságban és az Antóniában fog vendég
szerepelni.

SZÍNHÁZI napló
Vass miniszter vasárnap este megjelent az 

Uj Színházban, ahol a Copperfleld Dá
vid előadását nézte végig. A miniszter lát
hatóan jól szórakozott és elragadtatásának 
gyakori tapsaival adott jelt. Az előadás után 
a miniszter gratulált az Uj Színháznak Cop- 
perfield Dávid ragyogó produkciójához. A 
Copperfleld Dávid különben változatlanul 
jól tartja magát a kezdődő meleg ellenére is 
és zsúfolt házakkal kerül színre esténkint az 
Uj Színházban.
A tavaszi vendégjárásban is feltűnt tegnap 

a Városi Szinház páholyában egy elő
kelő olasz művészi kapacitás, Carlo Lom- 
bardo alakja. A legnagyobb olasz irodalmi 
kiadócég főnöke a Meluzina előadására uta
zott le Budapestre. Utazása nem is volt ered
ménytelen, mert az előadás után azonnal 
írásbeli szerződést kötött Zerkovitz Bélá
val és Török Rezsővel az olaszországi elő
adásokra vonatkozóan. A Meluzinának első 
olasz előadása Milánóban a Teatro Lirico- 
ban fog lezajlani.
C*  zomoruan kell megállapítani, hogy Katona 

Józsefet nem valami nagy fénnyel ünne
pelték meg a Nemzeti Színházban. Bánk bán 
ugyan díszelőadásban került szinre, de hozzá 
kell azt is tenni, hogy üres földszint előtt. Azok 
az irodalmi és társadalmi kapacitások, akiknek 
az ilyen ünnepies alkalomkor a nézőtéren van 
a helyük, bizony üresen hagyták székeiket. Azt 
is hozzá kell tenni, hogy az uj Bánk bán átren- 
rendezésére sem voltak túlságosan kiváncsiak 
az emberek.

Az első német filmdráma
Relniiardt-l rendezésben

A Kamara, amely a pesti premierfilinszinhá- 
zak közül utolsónak tért át a hangosfilmre, 
azt a célt tűzte ki maga elé progjamjában, hogy 
csak a legjobbat és a legértékesebbet ismerteti 
meg publikumával. Ezt a programot mindvégig 
állta is, hiszen ök hozták a legelső tökéletes 
német beszélőfilmct, amelynek a „Miénk az éj
szaka ...“ volt a címe. A megkezdett utón ha
ladt tovább a Kamara, amikor mától kezdve 
műsorára veszi Lil Dagover első beszélő, han- 
gosfllmjét, amely magyar keresztségben „Egy 
asszony, ki sohasem felejt...“ címet kapta. A 
hangosfilm eddig csak revüt, vígjátékot és ope
rettet produkált, de adós maradt mindmáig a 
filmtémák legizgalmasabbjával: a drámával. 
Lil Dagover első talkie-produkciója az első 
hangos dráma, Reinhardt rendezésében, amely 
Budapesten bemutatásra került. Egy izgalmas 
törvényszéki tárgyalás keretében az utóbbi 
idők egyik legjobban megkonstruált bűnügyi 
története elevenedik meg előttünk. A közönség 
lélegzetvisszafojtva, a legnagyobb izgalommal 
ült a sajtóbemutató során a nézőtéren, mert a 
film az utolsó pillanatig adós marad a felelet
tel: hogyan is történhetett az a gyilkosság, 
amely a vásznon megelevenedett előttük. 
Európa legszebb asszonya ma ez a ragyogó né- 
met fllmszinésznő, aki talán eddigi karriérjénck 
legnagyobb produkcióját végzi efbben a film
ben. Mellette Petrovics Szvetiszláv alakítja a 
férfi főszerepet, ugyancsak igen sok tehetséggel. 
A Kamara-mozi legújabb filmjének is igen 
nagy sikere lesz, hiszen remek hangos híradók 
is gyönyörködtetik a hétfői premier közönsé
get.

T elentettük a múlt héten, hogy a Victoriát 
lekötötte a lipcsei operaház és ennek 

premierjét julius 7-ére tűzte ki. Ma távirat 
érkezett a Viktória volt primadonnájához, 
Lábass Jucihoz, amelyben a lipcsei opera
ház Schleme intendánsa vendégszerepelni 
hívja a primadonnát. Lábass valószínűen eh 
fogadja az ajánlaot és Lipcsébe utazik. jj

Magyar szinkronizált film

ffilmjátéka

ft szerelem
m ■ ■ ■ - ........................................................... ■■■..........................   — . --------------

Rendezte: Dr. Lázár Lajos. Művészeti vezető: Gróf Zichy Géza Lipőt

Főszereplők:

Hegedűs Gyula, Rákosi SzicfiBv Sugár Károly 
és Mya Holl

A mozdulatművészeti iskolák összes művészei és növendékei 
Hegedűs Gyula magyar hangosfilmen prologot mond

Remek kisérő műsor 4- Premier szerdán, kizárólag az

Uffában
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Társadalmi esemény lesz Bethlen 
Margit grófnő filmjének premierje

Szerdán lesz a díszbemutató az Ufóban

Gyermekgyilkossággal 
végződött a bonviván és a 

kalaposlány szerelmi regénye
Előkelő, lársadnlmi esemény színhelye lesz 

szerdán este az Ufa filmszínház, ahol Bethlen 
Margit grófnő „A szerelem örökké él" cimü 
remek fllmjátékát mutatják be díszes keretek 
között. A film arról nevezetes, hogy ez az 

első teljesen magyar hangosfilm, 
magyarok az összes szereplők, magyar a zene 
az első taktustól kezdve az utolsóig s mn
gyar a rendező is, akinek páratlanul nehéz 
munkát kellett végeznie, hogy ezt a költői szép- 
aégii, álomszerű tündérjátékot a filmen érzé
keltetni tudja. Lázárnak nzonban sikerült a

nehéz feladat.
A film színhelye nemcsak a föld, egv közép

kori alchimista Hegedűs Gyula — műhelye, 
hanem a mennyország é*  pokol is, ahova a 
szerelmeseket (Mya lloll az alchimista leánya 
és Sugár Károly egy középkori trubadúr) viszi 
Bethlen grófnő. De a szerelmeseket még e föl
döntúli erők sem tudják egymástól elválasztani. 
A remek játékot kitűnő énekbetétek tarkítják, 
amelyek Kozma József alkotásai. A filmjálík, 
amely a költői szép gondolától egyesítette a leg
modernebb filmtechnikával bizonyára soká'g 
uralja az Ufa műsorát.

„Megérdemlőm a büníetóst, de a gyermek apját 
is ültessék idő mellém...“

fióth Sándor színházbérlete elé váratlan 
akadályok tornyosultak. A kitűnő mű

vész, aki jövő szezónra akarja bérelni a Fő
városi Művészszinházat — tárgyalásai során 
több olyan nehézségre bukkant, amelyeket 
eddig még nem sikerült eliminálni. Kedden 
lesz ebben az ügyben a döntő tárgyalás és ha 
ekkor sem sikerül megegyeznie a főbérlő 
részvénytársasággal, akkor visszalép a bér
leti ajánlatával.

J7UU iUnz történet: Az Andrássy-uti Szin- 
házhoz, amikor ez még csak próbálta uj 

műsorát, meglehetős kellemetlen bejelentés 
érkezett. Vaszary Piroska, aki kétségtelenül 
ez egyik legnagyobb közönségü és legkedvel
tebb színésznők egyike, visszaadta a szere
pét, amelyet egy Békcffy-bohózatban osztot
tak rá (amiben pedig később nagy sikert 
aratott). A szinház mit tehetett egyebet, 
tgy fiatal színésznőt, Pártos Erzsit, a Víg
színház tehetséges ifjú tagját hívta meg a 
szerep eljátszására. A kislány már próbálta 
is a darabot, amelyről, ugy látszik, értesülést 
Szerzett Vaszary Piroska is, aki egy délelőtt 
váratlanul megjelent a próbán és kijelen
tette a kellemesen meglepett igazgatóságnak, 
hogy mégis csak eljátssza a szerepet. Ebből 
a kis történetből az a tanulság, hogy a mai 
Színházt világban még a legnevesebbek is 
félnek átadni pozíciójukat — a fiataloknak. 
TJ a már a fiatalokról van szó, el kell mon- 

dani azt az esetet is, ahogy a most felfede
zett Perényi Lászlóval járt a Vígszínház. Az 
*lfju pásztor" főszereplőjét, ezt a tizenhétéves 
szininövendéket a Vígszínház valósággal kiásta 
magának a Színművészeti Akadémiáról, ahol 
eddig nem a legjobb véleménnyel voltak a fiatal
emberről. Hébc-korba statisztált csak a Nemzeti 
Szinházban, de a nagyobb szerepekhez közel se 
/engedték. Most, miután a Vígszínház elismerés- 
Teméltó bátorsággal felfedezte a színjátszásnak 
ezt a fiatalembert, jelentkezett a Nemzeti Szin
ház is, amely gyorsan leszerződtette Perényi 
Lászlót. A Nemzeti Színháznak tehát a Vigszin 
'ház felfedezése kellett ahhoz, hogy észrevegyen 
egy fiatal tehetséget, aki évekig ott lábatlanko- 

’doft körülötte.

Aa: élet koldusai
a Corvin iilmsz:nházban

Annak a sötét alvilágnak, amelynek tagjai
val legfeljebb a lapok rendőri krónikáiban 
szerelünk találkozni — szóval ennek a félel
metes világnak élete elevenedik meg ezen a 
filmen. Valóban az élet koldusai ezek a sze
rencsétlenek, akiknek döbbenetesen kegyetlen 
életük mögött mégis a szív, a romantika lako
zik. Egy utszéli csavargó bevetődik egy házba 
kenyeret kérni. Egy holttestet talál a gazda 
helyiéit. A gyilkos egy gyönyörű fiatal leány, 

akivel erőszakoskodott a nevelőapja — tehát 
megölte. A két fiatal ágrólszakadt mellé egy 
harmadik is csatlakozik s Wallace Beery, Ri- 
chard Arleu és Louise Brooks pompás hár
masa

• legszebb, legizgalmasabb filmet produ
kálja

— hangosan, de magyar feliratokkal.
A Corvin Filmszínház tiizte műsorára ezt a 

Paramount remeket, de mellette a „Mesterdal
nokok**  
'■gy

cimü mulattató hangos trükfilmct és

„Utazás 
látóján.

gyönyörű expedíció*  képet
Perzsiába" címűt adja a keddi bemu-

coDpernoidDáum

UJ SZÍNHÁZ

éjszakaTragikus szerelmi regény részletei bontakoz
tak ki szombaton a pestvidéki törvényszék 
Fischer tanácsa elölt, ahová szuronyos fegyőr 
vezette fel a tizenkilcneesztendős, feltűnően 
szép Kottái Máriát. A fiatal leányt, aki egy pest
környéki gazdálkodó gyermeke,

gyermckgyilkossággal vádolja a királyi 
ügyészség, mert a mull év novemberében 

megfojtotta alig párórás újszülöttjét 
és a holttestet a Dunába dobta.

Minden izében remegve, sírva mondja el val
lomását a fiatal leány, aki bevallja bűnösségét 
és azzal kezdi, hogy nagyon bűnösnek érzi ma
gát. Vallomása során kiderül, hogy a fiatal 
leány

egy váciutcai kalapszalonban dolgozott 
és csekély fizetéséből önmaga tartotta el magát. 
A szerény jövedelemből is tellett azért néha 
színházra, persze csak az. olcsóbb helyekre. 
Koltai Mária buzgó látogatója volt a pesti ope- 
retlszinházaknak, fantáziáját izgatta a sok 
pompa és ragyogás, amelyet a kulisszák vilá
gában képzelt s

előadás után hűségesen ott várakozott a kis
kapuban, hogy a távozó művészektől auto

gramot kérjen.
Egyik este a bonviván barátságosan szóba ele
gyedett a csinos fiatal leánnyal.

A találkozásból csakhamar benső barátság, 
majd szerelem lelt és a fiatal leány most már 
gyakran várakozott a színészre a kiskapunál. 
Egészen addig, amíg a szerelemnek következmé
nyei nem mutatkoztak. Ekkor azután

a színész szakított a leánnyal,
aki a legnagyobb kétségbeesésben és nyomorban 
várta a születendő gyermeket. Közvetlenül a 
szülés előtt hazament szüleihez, de azoknak nem 
merte elárulni a legközelebbi jövő eseményeit és 
sikerrel palástolta el közeledő anyaságát. Egy

JÓ!
jmmwin

ErzseMi Kirdiyne-ut 1. isi J. ass-u
Csütörtökön május 1-én 
Onnepályes megnyitási

titokban megszületett
a gyermek. A fiatal leány borzasztó kétségbe
eséssel szemlélte az újszülöttet és attól való fé
lelmében, hogy szülei elüldözik a szégyen miatt 

— megfojtotta a kis csecsemőt.
A holttestet egy cipőskatulyába rejtette s más
nap délelőtt kiosont vele a Dunapartra, ahol a 
vízbe dobta. Ugyanaznap este a magas láz, be
tegség és a sok izgalom ágynak döntötte. Orvost 
hívlak hozzá s igy derült azután ki a bűncselek
mény.

— Ha a gyerek apja a legcsekélyebb módon 
támogatott volna,

nem tettem volna ezt,
kénem, — védekezett sírva a leány a bíróság 
előtt. — De mit tehettem volna egyebet? Bűnös
nek érzem magam,

akarom Is hogy megbüntessenek, de a gye
rek apja nálam sokkal biinösebb, 

tessék azt is ide ültetni mellém, a vádlottak pad
jára ... t

A vádlott vallomása után a tanúkihallgatá
sokra térlek át. Kihallgatták a leány szüleit: 
Koltai Jakab gazdálkodót és feleségét, akik 

mentővallomást tettek a leányuk mellett 
és hangoztatták, hogy az erkölcsös életet élt, 
amig a színésszel össze nem találkozott. Kihall- 
gatták ezenkívül még a vádlott leány egyik ba
rátnőjét: Sebes Rózsi 21 éves elárusitónőt, aki 
ugyancsak menteni igyekezett a vádlottat. Mivel 
a per koronatanúja,

az a fővárosi színész, akit a vádlott a gyer
mek apjául jelölt meg, nem jelent meg, 

a védő: Kovács Béla dr. a legközelebbt tárgya
lásra való elővezetését indítványozta. A vádat 
képviselő királyi ügyész hozzájárult a védelem 
indítványához, mire a törvényszék igy is hatá
rozott s a főtárgyalást elnapolta.

"KJasárnap a késő éjjeli órákban érkeztek
* meg a Burgtheater művészei, akik hét

főn már előadást tartanak a Fővárosi Mű- 
vészszinházban. A hétfői előadáson X. Y. Z., 
Schnitzler vigjátéka kerül színre, kedden 
és szerdán nem tart előadást a Fővárosi Míl- 
vészszinház nagy revüjének előkészítése 
miatt, csütörtökön ismét a Burgtheater mű
vészei játsszák Molnár Ferenc Ibolyáját és 
a Comtess Mizzi nevű vígjátékot. Pénteken 
pedig a nagy jazzrevü premierje lesz, amely
nek számos nagy attrakcióján kivül Uferini 
vendégjátéka a főslágere. A Huszárfogás 
ezek szerint vasárnap este került utoljára 
színre a Fővárosi Művészszinházban.
t Isö nyaralási fecske. Titkos Ilona tegnap 

reggel kétheti üdülésre az olasz tenger
partra utazott. Titkos Ilona valószínűleg két hét 
elteltével setn jön haza, mert a Vígszínházban 
ugy alakul a műsorrend, hogy Titkos Ilona a 
szezonban már nem jut szerephez.

liöKflíew cirhusz uarieo 
n M Ba W ■ W MM II Városliget, Tel.: Aut. 183-35 
Cetitörtökön, május hó 1-én este NnfiU PDCMICRf: EQT 
8 órakor a toljeeon új cirkuszban llfflll rnulliEnLXű I 
szenzációs slAgermflsorraL A kedvezményes utalványok 
minden esti előadásra, vasár- és Onnepnap te érvényesek

44 gfllmesitik a Nótás kapitányt. Farkas 
1 I. ragyogó operettjét egy berlini filmgyár 
megvette hangosfilm céljára. A legérdekesebb 
az, hogy a rendezője és főszereplője magyar 
lesz. Lázár Lajos, a Bethlen Margit-fllm ki
tűnő rendezője rendezi és Alpár Gitta énekli 
és játssza a női főszerepet.

A magyar Lehár Ferencet ünnepük az oszt- 
rák karmesterek. Az osztrák karmesterek 

szövetsége díszközgyűlést tartott, amelyen el
határozták, hogy Lehár Ferencet hatvanadik 
születésnapja alkalmából testületileg üdvözlik és 
o nagy zeneszerző iránti tiszteletüknek pedig 
ugy fogják tantijeiét adni, hogy április 30-án, 
Lehár születésnapján este Bécs minden operett
színházában Lehár darabot adnak, a filmszínhá
zakban pedig egész Ausztriában a műsor zenei 
részét Lehár szerzeménnyel kezdik és fejezik 
he. Budapesten nem készül Lehár ünnepség? 
Lchárt egészen átengedjük az osztrákoknak?
A : Elisabeth Rethberg-esetnek is van ta- 

*** nulsága. .4 kitűnő és nemzetközi vi
szonylatban is legelső énekesnő Pesten nem 
merte megkockáztatni azt, hogy indiszpozi- 
eióval énekeljen. Rethberg környezetéből ki
szivárgott ugyanis az a hir, hogy a kitűnő 
művésznő Budapesttől igen félt és a Galli- 
C.urci-esct óta valósággal rettegett attól, hogy 
Budapesen fellépjen. A budapesti közönség
nek ez a rossz álhire rendkívül kedvezőtle
nül befolyásolta Rethberg megrendült egész
ségét. aki sietve használta fel kisfokit meg
hűlését arra, hogy vasárnapi fellépését in- 
diszponáltsága tartamára elhalássza. Reth
berg környezetében mondják, hogy ilyen in 
diszpozícióval, amilyennel Budapesten küzd 
bárhol a világon ki mert állni a színpadra 
9 kitűnő énekesnő.

JORRÜ

TABARI*
műsora

LÓSPOKT
Budapesti versenyek

favorilok jegyében folyt le a tavaszi lovar- 
• • • A nap főszámát

A . „
egyleti miiing utolsó napja.
Odescalchi herceg nagyot javuló csődörc Laven
der scent nyerte meg Marosvölgy elölt. A pro
gram másik értékesebb futamában a Sashalomi 
handikapben. Sakkmester izgalmas küzdelem 
után a második helyre utasította a favorit Büsz
két. Héjjá, Crcola és Csopak, mint nagy favori
tok nyerték meg versenyeiket. A nap szenzációja 
az ifjú Hcrbcrstein gróf pompás lovaglása volt, 
aki Csopakon a legkitűnőbb zsokénak is dicső
ségére váló nagyszerű finist lovagolt az utolsó 
futamban.

A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM: 1. Festetics Gy. gróf Héjjá (2’/t r.) 

Esch, 2. Happy (51 Balog, 3. Csakugyan (14) 
Tuss. Fm.: Roland (3). 1 ’/i hosszal, 5 hosszal
Tot. 10:14. — II. FUTAM: 1. Berchtold L. gróf 
Creola (6:10 reá) Csuta, 2. Don Carlos (10) Esch, 
3. Mungo (4) Esch II. Fm.: Rejtély (16), Taps 

I (10), Porto (fi), Scverina (6), Éjnyel (12), Ki-

nizsi fl2). öreg Akác (6), Kedvenc (33). 1% h., 
ötnegyed h. Tot.: 10:18, 14, 19, 24. — III. FU
TAM: 1. Odescalchi B. herceg Lavender sccnt 
(1%) Csuta, 2. Marosvölgy (1J$) Esch. 3. Sisa
kos (5) Hulme. Fm.: Nippon (3), Borotra (6). 
l’/« h,. 2 h. Tot.: 10:22, 12, 13. — IV. FUTAM: 
1. Tcdesco V. Sakkmester (5) Gulyás, 2. Büszke 
(1’4) Hulme, 3. Somogy (3) Csuta. Fm.: Gyöngy
halász (4), Sormani (l'/í), Sehonnai (12), Eaton 
Rock (8). Fejhosszal, 2 hosszal. Tot.: 10:70, 17, 
15, 15. — V. FUTAM: 1. Ferenchalmi-lstólló 
Mlrlnm (2Esch II., 2. Rogdánfi (2*/t)  Hulme, 
3. Bernina (l’/») Esch. Fm.: Trabuko (20), Far
sang (0). Ardennes (10), Máramnros (3). Fejh., 
fejh. Tot.: 10:42. 14, 14, 13. — VI. FUTAM: 1. 
Mr. Corncr Csopak (pari) Herberslein gróf. 2. 
Hasson (1’4) Lyneh, 3. Pillangó (5) Rózsa. Fm.: 
Csitri (fi). Obsitos (10), Bábé (10). Gondtalan 
(16). Fejh., 6 h. Tot.: 10:19, 11, 12, 14.

Bécsi versenyek
A vasárnapi bécsi versenyek részletes ered

ményei a következő:
I. FUTAM: 1. O. Schiller Marschall (2) Szilá

gyi, 2. Pretty Molly (2’4) Stircula. Fm.: Sans 
couer, Sámson. — n. FUTAM: 1. Mr. Alfréd 
Heléna (1’4) Janek, 2. Intermezzo (fi) Szabó L. 
Fm.: Monsum, Poseidon. — III. FUTAM: 1. 
Rolhschild A. br. Pns de Calais (3) Szabó L., 2. 
Kamerád (7:10 reá) Szncfe. Fm.: Sáfár, Ralo, 
Dark Rock. — IV. FUTAM: 1. Stall Landswerth 
Pascat (1 '/<) Húrban, 2. Szerencs (2) Rojik. Fm.: 
Hcrakles, Eisberg. — V. FUTAM: 1. O. Schiller 
Kinoprlnz (3) Szilágyi, 2. Daca (4) Janek, 3. 
My hope (10) Bosch. Fm.: Harmonie, Ulster 
Prinz, Ramóna, Mirakel. — VI. FUTAM: 1. F. 
Weiss TTIpnos (6) Mfiller és O. Kunz Volat (1%) 
Szilágyi holtversenyben, 3. Osculum (5). Fm.: 
Vlasln, Robinson, Deledola, Rodensteiner, Dol
lár, Laureatus.

A Verseny Kurír sikere. Szóbeszéd tárgya volt 
vasárnap a versenytéren az idén indult uj lóver
senyszaklap a „Verseny Kurír" tippelése. A va
sárnap lefutásra került hat verseny közül ötnek 
győztesét elsöhelyen tippelte és azonkívül két 
verseny teljes befutóját találta el.

Holtversennyel végződött a gróf Andrássy 
Géza tereplovaglás. Nagyszámú és előkelő kö
zönség jelenlétében vasárnap délelőtt ragyogó, 
szép időben futották le a gróf Andrássy Géza 
tereplovaglást. Már a kora reggeli órákban urlo
vasok, dámák és katonatisztek lovascsoportiai 
lepték cl a Vérmezőt. Nyolc órától kezdve öt
nercenként indították el a vérmezői startról a 
lovasokat, akiknek két-két és fél óra alatt kel
lett a budai hegyekben lévő terepet végiglova
golni, annak tizennégy súlyos akadályát álug
ratni. amely után visszaérkezve a Vérmezőre 
újabb tizenkét akadállyal kellett minden lovas
nak megküzdeni. A mérkőzést két hölgylovas ki
vételével valamennyi mérkőző végiglovagolta. A 
mérkőzés a terepet hibátlanul ugrató Binder 
Olló és Bálint József között holtversennyel vég
ződött. A hölgyek versenyét ez alkalommal elő
ször nyerte meg Fán Halász Ida, akiről idei 
pompás szereplése utón már eleve nehezen volt 
elvitatható a győzelem. A részletes eredmény a 
következő: 1. holtversenyben gróf Almássy Pál 
Fecske lova, lovagolta Binder Ottó és Bálint 
József Dandy lova, lovagolta a tulajdonos, 2. 
holtversenyben Schaurek Ottmár és Kafka Zol
tán, 3. ugyancsak holtversenyben Cseh Kálmán 
és Gulácsy Tibor.
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SPORT
Izgalmas bajnoki végküz
delem előtt áll az első liga

Újpest elvesztette a szegedi mérkőzését, mig a Ferencváros 
legyőzte a Nemzetit és igy egy pontra csökkent a különbség 
a vezetők között — A Hungária döntetlenül végzett Kapos
várott — A HL kerület győzelme Pécsett — Kispesten még 

nem láttak gólt?
A forduló vasárnapi hőse ezúttal kétség

telenül a Bástya lett. Büszke „szöged?*  
daccal megpróbálta a lehetetlent s az l:0-lnl 
vezető bajnoki favoritot tanította mÓTesre s 
egyúttal minden „nagy**  csapatot arra, 
hogy

nem számit a tabella, nincs többé te- 
kintélyttaactetet és nincs többé semmi 

biztos a ligában.
Ma még nem lehet tudni, de hu Újpest el
esik a bajnokságtól, akkor a jó mérges sze
gedi paprika héján csúszott el.

Amig a Tisza mellett két sulyos pont 
esett a vízbe, addig Budapesten a Ferenc
város ugyancsak kétségbeejtette híveit.

A szezón leggyengébb játékát játszotta 
a zöld-fehér tizenegy, 

de a két pont igy is az övé maradt. S erről 
azután csak a Nemzeti tehet. Kicsit több 
erély, több higgadtság s a Básfgo bravúr
jára a Nemzeti rádnplázhatott volna.

A másik meglepetés Kaposvárott robbant 
ki*.

a Hungária a Somogynál hagyott egy 
pontot, 

ellenére minden papirformának és minden 
tradíciónak.

A Kispest és a Budai 33 mérkőzése a vá
rakozásnak megfelelően döntetlenül végző
dött, tehát tovább áll a harc az ötödik he
lyért, amelyhez most már a Bástya is csat

Csöndes poroszkálás közben két pontot hozott 
össze a Ferencváros

Ferencváros—Nemzeti 3:1 (2:1)
TH emberrel kerdetl > Fere«íxtro« n*p  eb 

len. Három perc múlva bejött Lázár s ekkor 
a felállítás a következő volt: Amset — Takács 
L, Papp —Lázár, Turay, Obitz — Tánzer, Ta
kács IL, Zilahi, Toldi, Kohut. A zöld-fehérek 
nagyon bizonytalanok voltak. Egy lefutás titán 
a 18. p.-ben mégis megszületett a vezető gól:

Kohut éles beadását Takács IL beplass- 
szirozta 1:0.

Ezután döcögő mezőnyjáték alakult ki, amely
ből csak Zilahi szép lövése volt esemény. Nem- 
sokkal később Takács II. 30 méteres lövése 
csúszott ki a kapufán. A Nemzeti sem hagyta 
magét és négy komért is kierőszakolt a gyenge 
ferencvárosi jobboldalon. A 35 p-ben azután 
védhetetlen volt a kiegyenlítés;

Hosső és Papp közelharcából a fekete-fe
hér halfcsatár került ki győztesen, szépen 
szöktette Horváthot, akinek 18 méteres 

éles, félmagas lövése hálót éri. 1:1.

AUg kezdettek újra, amikor Toldi paszta jő 
helyen érte Takács 11.-t s a 20 méteres bomba
lövés újra vezetéshez juttatta a Ferencvárost, 
3:1. Gallina bravúros védéseit sokszor megtap
solták.

Szünet után Hosső helyet cserélt Belcslkkel. 
De ez sem segített. Unalmas, lélcknélküU po
roszkálás untatta a közönséget a pályán — 
mintha két kieső csapat Játszott volna hazárd
játékot.

lakozott.
Végül Pécsett a III. kerületiek mentették 

meg a főváros sportjának becsületét s meg
állították a Pécs-Baranyát diadalmas utján.

A forduló tehát a várakozáson felül is 
nagyobb izgalommal nyitotta meg a baj 
noki finist s egyszerűen nyílttá tette a küz
delmeket az élen s a középen egyaránt.

Egy pont a különbség az Újpest s a 
Ferencváros között

s bár ez az egy pont is elég lenne Újpest
nek, a hanyatló tendencia katasztrófát sejt
tót. hacsak a Ferencváros meg nem menti 
a lila-fehéreket a gondtól. Erre spekulálni 
azonban egyenlő a hazárdjátékkal. A hátra
lévő három forduló tehát a liga-futball ed
digi legizgalmasabb finisét hozza.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
a következő:

1. Újpest (19) 81:26 32
2. Ferencváros (19) 68:24 31
3. Hungária (ÍR) 45:27 24
4. III. kér. FC W 80:29 22
5. Budai „33" (19) 26:22 17
6. Kispest (19) 16:26 17
7. Bástya CI9) 37:43 16
8. Bocskay (»8) 30-36 15
9. Pécs-Baranya (19) 16:43 15

10. Attila (18) 16:31 13
11. Somogy (19) 22:44 13
12. Nemzeti (19) 14:40 11

Egyedül Tural emelkedett ki egy klasszis
sal a mezőnyből.

Több helyzet adódott mindkét oldalon, de 
hallatlanul gyávák voltak a játékosok. A 35. 
percben

Takács II. THnzerrel játsaott össze, aki
nek centerét Toldi védhetetlenfil belőtte, 

3:1.
Egy ujabb támadást Győri kézzel Állított a

kapuvonalon, de csak kornert adott a biró. 
Ezt Gallina remekül lehúzta. Ezután a Nem
zeti került fölénybe, de nem volt kellő erély 
a csatárokban.

A Ferencváros csapata formáján alul ját
szott. Kifogástalan csak Túrái volt, mig a töb
biek Obitz-c&l és Tánzerrel az élén hibát hi
bára halmoztak. Papp javuló formában volt 
és Takács 11. a szokott fürgeséggel dolgozott.

A Nemzeti fedezelsora szinte emberfeletti 
munkát végzett igy is. A csatársor széteső, 
kombinációs, de hallatlanul kapkodó játéka 
miatt nem lehetett veszélyes még az egyéb
ként gyenge Ferencvárossal szemben sem s 
igy minden a védelemre hárult. A két első 
gólban Török hibázott ugyan, de ennek elle
nére is jól látta d feladatát. Gallina parádés 
védéseivel nagyobb vereségtől mentette meg a 
csapatát.

BUDAPESTEN EGYEDÜL
mi hozzuk forgalomba a COSMANOSI „GEISHA" külföldi

BEMBERG
és más rézoxid múselyemből előállított gyönyörű tavaszi ruhaanyagot
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A szegedi vérmező
Bástya—Újpest 3:1 (0:1)

(A Hétfői Naplő tudósítójának telefonjelen
tése.) Amikor vasárnap déli 1 órakor befutott 
Szegedre az újpestiek lila-fehér zászlókkal fel
díszített különvonata, a 400 főnyi lelkes druk
kerrel, aligha gondolta volna el közülök egy is, 
hogy

■ büszke hajnokjelöltek mindkét pontot a 
tiszamentl sportmetropollsbnn hagyják.

A pályát zsúfolásig megtöltő közönség már a 
kora délutáni órákban ellepte a tribünöket. Már 
az első percekben feltűnt, hogy nemcsak a pá
lyán, de a tribünökön is heves jelenetek fog
nak lejátszódni. Tényleg, egymást követték a 
viharos és tumultuózus szituációk. A 22-ik 
percben Korányi kissé erélyesen szerelte Spilzet, 
aki elesett s Iváncsics biró gondolkodás nélkül 
11-es ítélt. Ekkor tört ki az első vihar, mert 
két perccel előbb Fogl hasonló módon szerelt 
a túloldalon.

A büntetőnek P. Szabó állt neki s megsze
rezte Újpest egyetlen gólját (0:1).

A Bástyának szinte szárnyakat adott ez a sze
rintük igazságtalan ítélet és soha nem látott 
elánnal feküdt a játékba. Azonnal nem sikerült 
ugyan az eredményen változtatni, de szünet 
után már a harmadik percben

Schwartz kornerét Wahl az egész mezőny
ből kinyúlva fejelte a sarokba (1:1).

A 6. percben az újonc jobbszélső
Puzsln átadását Szcdlacsek fordulásból 
bombagóllal juttatta a Illa-fehérek há

lójúba (2:1).
óriási az öröm. A 12. percben még le sem csil
lapodott az örömujjongás, mikor Szedlacsek 

pompás szöktet ésével a jobbszárny kapott 
egérulat s

Kitti átadását Körösi a kissé lanyhán ve
tődő Acht alatt a rendeltetési helyére jut

tatta (3:1).
Frenetikus tapsvihar, további lelkes örömujjon
gás volt tapasztalható. Újpest mintha elfáradt 
volna, a 30. percig a szegedi csapat volt fölény

rrUNGSPAM

Ezen anyag mintái any- 
nyira excXwzívek, hogry 
t. vásárló hölgyeink nem 
lesznek kitéve annak, 
hogy egy és ugyanazzal 
a mintákkal ú!on-úl- 
félen találkozzanak*
A legmőivéaxiouebb Ixléutt nahnlÁk 

▼annak eiaa anyagból rabfárvnw 
bon, Koelynak méterje. . PaisgA

5’60

ben. A 35. percben Auer zugó kapufát lőtt. A' 
következő percben P. Szabó fellökte Benedeket 
s bírói intésben részesült. Két perc múlva tör
tént egy sulyos szerencsétlenség, ami a közön- 
séget teljesen kihozta normális akocntuaábóL 
Ugyanis P. Szabó egy támadás alkalmával ugy 
megrugtn Tóthot, hogy az elterült a földön. 
Mintegy 8 centiméteres véres horzsolás jelezte 
a sérülést. Tóthot a mentők kórházba szállítót*  
Iák, a közönség pedig oly fenyegető magatar
tást tanúsított, hogy Iváncsics biró csak perceit 
mulva tudta folytatni a mérkőzést. A 41. perc
ben ujabb tumultuózus jelenet adódott. A labda

HCWn.4wiV-I.TI PÁLYA
Vasárnap, május 4-én d. u. S órakor i

HUNGÁRIA-ÚJPEST
Előtte, 8 órakor:

Ferencváros-Budai 33-as
mérkőzések az I. liga bajnokságéért.

ugyanis a közönség közé szállt s a szegedi 
durkkerek nem nagyon sietlek azt visszadobni 
a pályára. A taccsdobáshoz készülő Wilhelm 
egy kődarabot kapott fel a pálya szélén s a kö
zönség felé fenyegető mozdulatot tett, amivel 
annyira felingerelte a szegedieket, hogy sokan 
a pályára rohantak s heves dulakodás támadt a 
magáról megfeledkezett játékos körül. A két 
párt verekedése a tribünön is folytatódott. Spitg 
kapufa lövésével fejeződött be a mérkőzés.

Újpest a letört csapat benyomását keltette, 
különösen csatársora volt lehetetlen. Halfsora 
jól működött, de közvetlen védelme gyakran 
meg-megingott. A Bástya csapata lelkesen, 
óriási küzdőerővel játszva megérdemelte a szép 
győzelmet. Jó hatással volt a két amatőrnek, 
Reisznek és Puzsinak a beállítása. Szcdlacsek 
kitűnő irányítónak bizonyult.
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Örömmámorban tombol a somogyi székváros, 
amely a Hungária elleni döntetlenjével elvetette, 

a kiesés nyomasztó gondjait 
Somogy—Hungária 2:2 (1:1)

Kaposvár, április 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 

tése.) Szombaton este 10 órakor futott be a so-' 
mogyi székváros pályaudvarára a pesti gyors, 
amely magával hozta a Dirsztay Gedeon báró 
által vezetett magyar bajnokcsapatot. A kapós 
váriak nyomban fölfedezték a csapat tagjai kő
sóit Kalmár Jenőt, a magyar válogatott csapat 
lábadozó csatáról.

Kétezcrölszáz főnyi rekordközönség gyűlt 
egybe a pályán, amikor Vlcrenlk Ede biró síp
jelére a következő összeállitáslMin vették fel a 
harcot a csapatok:

Hungária: Újvári — Nagy, Mandl — Rebro, 
Kiéber, Wéber — Varga, Barátky, Skvarek. 
Hirzer, Tlcska. — Somogy: Kubala — Szattyán, 
Joós — Pesovnik, Blum, Tallián — Ehrenwald, 
Jak ti be, Dán, Löwy, Sleiner.

A játék eredmény télén Hungária támadással 
indult, ám a Somogy lendülete csakhamar a 
túlsó oldalra helyezte át a játék súlypontját. A 
Hungária leküzdve az idegen környezet nyo
masztó érzését, rsnk a második negyedórában 
került frontba. A vezető gólt azonban a kapos
váriak szerezték meg. A 19. percben

Nagy faultja minti sznbadrugáshoz jutott n 
Somogy és Dán labdája Újvári hasa alatt 

került a kapuba (1:0).
A váratlan gól után heves ostromba fogott n 

Hungária és miután a balszárny akciója nem 
hozott eredményt, a 27. percben

Óbuda vidékre jár baj
noki pontokért

ni. kér, FC.— Pécs-Baranya 
3:0 (1:0)

Pécs, április 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Szomorúan távozott a mintegy 4000 
főnyi lelkes közönség, amely bizony egyálta
lán nem a kerületi diadalra kíváncsian ke
reste föl a meccs színterét.

A Pécs-Baranya fennállása óta leggyen
gébb játékát produkálta s ha nem is eb
ben az arányban, dr rászolgált a vere

ségre.
Ennek egyik oka, hogy Halas sérülése foly

tán a csatár F.rtlnger játszott középfedezetet, 
akit hiába vállottnk fel a második félidőben 
Teszlerrel, a csapaton már nem tudtak segí
teni.

Hullámzó játék után a félidő végén érte el 
az első gólt a III. kerület.

] Magyar magas beadására Drössler és Szü
lik ngrott, a szélső volt a fürgébb és a 
labda Szülik kezei között a hálóba jutott 

(1:0).
Szünet után néhány támadást vezetett a 

Pécs-Baranya, de amikor a 28. percben Ko- 
nyor belőtte a második gólt, egészem vissza
esett.

A 35. percben esett a harmadik gól.
Kövm elhúzott Palkó mellett, beadását 
Lengyel kapta s kapásból a hálóba lőtte. 

(3:0).

A Bocskay utolsó meccsén döntetlent 
ért el Athénben

Bocskay—Enossis 2:2 (2:0)
Athén, április 27. i lesen a második félidőben fáradtság jelei mii- 

(A Hétfői Napló tudósítójának távirati je- I tatkoztak, de a biró is erősen nyomta őket. 
leütése.) A debreceni csapat szépen játszott, I Teleky és Seinler lőtte a gólokat. A csapat 
de csatársorából hiányzott az crély. Az cgyüt- I kedden érkezik haza.

Ma és minden este fél 9 órakor
nagy nemzetközi professzionista 

birkózó-mérkőzés
, Városligeti SporlerónAben._________________  Helyárak: 70 fillértől 3 pengftlg.

A japán Davis-Cnp csapat tagjainak exhibition-játékával 
avatták lel az MTK uj tenniszparkját

Az MTK vezérkara, tagjai és a magyar ten- 
niszsporttársadalom kitűnőségeinek jelenlété
ben, ünnepi külsőségek között avatták fel va
sárnap délben n kék-fehér tenniszezök uj haj
lékát a Hungária-körutnak a zuglói rétekkel 
határolt szakaszán. Az elhagyott vadonból 
oázisként emelkedik ki az MTK pompás uj 
tennjszpnrkjának hófehér klubpalotája, mö
götte a vörös salakkal borított nyolc gyönyörű 
tenniszgrunddal. A zAszlódiszbcn pompázó klub
ház terraszán folyt le az avntő-ünnepély, ame
lyen sporltársadalmunk vezető tényezői között 
ott láttuk a japán Davis Cup-csapat tagjait is, 
akik bajtársi szeretettel osztoztak a magyar 
tenniszezök örömében.

Uráli Alfréd, nz MTK áldozatkész elnöke 
tartotta meg az. avató-beszédet és szellemes 
bon mol-jait nem egyszer szakította meg a je
lenlevők tetszésmorajn. A Magyar Országos 
lAturn Tenniss Szövetség üdvözletét Rakovszky 
Iván dr. ny. belügyminiszter, a szövetség el
nöke tolmácsolta. Sorban szólaltak fel ezután 
Kelemen Aurél dl*,  a MAC, Plck János az FTC, 
Herzum János a Pestvidéki Tenniszszővelség 
és Ncuhold József a BLKF. nevében A Him
nusz cléneklése után következett nz nvntó-ün- 
nep sporlbcll része, amelynek során Harada. 
Ohta és Sala, n japán Davis Cup-csnpnt tagjai 
mutatkoztak be az intim ünnepélv keretében. 
Magyar japán vegyes jáUunát élvertünk előbb

végig, amelynek résztvevői a HofTmann—Ha
rada kontra Sato—Grünfeld párok voltak. 
Majd az Ohta—Sato szingli-játszmával befe
jezték a sport ünnepélyt.

Malász Gitta uj hátuszó-rekord- 
dal kezdte meg a szezont

A nyári Császár-uszodának vasárnap volt nz 
idei premierje, még pedig n FTC és a MAC 
közösen rendezett klubházi uszőversemyével. 
Rokonok, barátok, klubtársak és — Komjádi. 
No és n célnál Beleznay doktor, aki szorgal
masan diszkvalifikálja az elsőket.

Maga a verseny az FTC rengeteg, mindkét 
nembeli újoncának nyújtott szereplési alkal
mat.

Kezdődött pedig az uszószezón egy női hát- 
uszó-rckorddal.

Malisa Gitta úszta ki az uj 100-aa hát- 
uszó-rekordot 1 perc 30.8 mp.-cel.

(A régi rekord: 1 p. 39 mp.) Érdekes Izgal
mas része volt nz egyébként nem nagy jelen
tőségű szezónnyilő-versenynek a három tömeg
staféta. (lOXóö méteres mell-, hál- és sprint
staféta). Az elsőben a MAC, a másodikban és 
a harmadikban pedig aa FTC aszói győztek.

Vasárnapi sporthírek
X A VÁC dlsztornája. Vasárnap délután a 

Nemzeti Tornacsarnokban rendezte meg a 
VÁC disztomájál, amelyen felvonult a klub 
egész tornászgárdája. A legnagyobb sikert a 
kisgyermekek és a hölgyek csapata aratta.

X A leventék országos mezei futóbajnoksá
gai. Vasárnap rendezték meg a rákosi repülő
téren a levente mezei futóbajnokságokat, a kö
vetkező eredményekkel: Juniorok: 1. Scholtz 
(V. kér.) 11:40 mp. 2. Kapcsándy (I. kér.) 
11:46 mp. 3. Magyary (IX. kér.). — Szeniorok: 
1. Cser( X. kor) 17:09.4 mp. 2. Eper (V kér.) 
17:02 mp. 3. Hermann (X. kor.) 17:09.1 mp.

X UJ tehetségek Hintek fel az MTK monstre- 
atlétikal versenyén. Vasárnap délelőtt rendezte 
meg az MTK monstre-atlétikai versenyét. — 
Eredmények: 100 m: 1. Dénes 12 mp. — 400 
m: 1. Mnver 57 mp. — 1500 m: 1. Forgács 
4:44.7 mp. — Magasugrás- 1. Dénes 170 cm. 
— Távolugrás: 1. Dénes 600 cm. — Hármas
ugrás: 1. Dénes 1221 cm. — Sulydobás: 1. VÖ- 
rösvárl 1010 cm.

X Kerékpárostrlptlk-egyezmény Németor
szággal. A Magyar Kerékpáros Szövetség veze
tősége megállapodást kötött a német kerékpá- 
rosszövetséggcl, amelynek értelmében az MKSz 
tagjai vámmentesen vihetik át kerékpárjukat 
Németországba. A német határ átlépésénél 
csak annak igazolása szükséges, hogy az illető 
tngja-e a Magyar Kerékpáros Szövetségnek. 
Ennek igazolása csak az MKSz nemzetközi

a Tlcska kezdeményezte akcióból Varga 
közvetítésével Skvarek befejelte a Hungária 

kiegyenlítő gólját.
A második félidő elején a Somogy közönsé

géinek lelkes biztatására a helyi csapat ember
feletti erővel feküdt bele a mérkőzésbe, ám n 
bajnokcsapat védelem kjinnyedén verte vissza a 
mcg-megujuló rohamokat, sőt a játék irányítá
sát is átvette. A 26-ik perc gyümölcsöt is érlelt, 
amennyiben

Varga megszerezte a bajnokcsapat második 
gólját.

A publikum most már szünet nélkül hajszolja 
rohamra csapatát és nz eredmény nem is marad 
el. 35 percet mutatott a stopper, amikor

Ehrenwald középre adta n labdát és Dán 
védhctetlen lövése utat talált a hálóba.

A publikum izgatott és Viczenik biró iráni 
meglehetős bizalmatlanságot mutatott az ez
után következett percek során. A meccs azon
ban döntetlen maradt és a helyi publikum le
írhatatlan lelkesedéssel kezdett osztani, mert 
az általános vélemény szerint

a somogyi csapat most már felszabadult 
a kiesés nyomasztó érzése alól.

A Hungária csapatában Mandl, Wéber, Varga 
és Hirzer állották meg legjobban a helyüket, 
a többiek állagjálékot produkáltak. A Somogy 
együttesében viszont a védelem triásza brillí
rozott.

Ezután cserélésekkel próbálkozott a Ba
ranya: Krebsz lett balösszekötő, Foor bekk. 
Kovács balhalf, Daras összekötő, — de min
den hiába. Komolytalan játékba fűlt a mérkő
zés.

Akiket a kiesési 
probléma nem izgat. . .

Budai 33-as - Kispest 0:0
A két biztos helyezésű csapat találkozása 

csak igen keveset nyújtott a futball szépségei
ből. A gólnélküli döntetlen teljes mértékben 
kifejezője a mérkőzés arculatának, ennek a 
vérszegény, hétköznapi futballnak, amit a két 
csapat játszott, ahol

szinte versenglek egymással a játékosok 
abban, hogy ki tud többet rontani, ki tud 

jobban az ellenfélhez passzolni.
Es mindennek tetejébe jön azután az a 

100%-os gólhelyzet, amely szinte odatálalta 
Kispest elé a győzelem lehetőségét — dohát 
Paczolay még az üresen tátongó kaput sem 
tudta eltalálni...

Az első félidőben hullámzó volt a játék 
némi Budai fölénnyel. Kovácsy, majd Kalte- 
neckcr II. hibázott jő helyzetben. Szünet után 
sem volt sokkal élénkebb a játék s csak ami
kor a 18. percben Paczolay átdriblizve a vé
delmet, a kifutó Lantos mellett az üres kapu 
fölé lőtt, — akkor élénkült némileg a játék. 
De gól — hát az akkor sem esett.

A Budai 33-asnál Oláh nagyszerű játéka 
emelkedett ki, a Kispestből Rozgonyi és Fürst- 
ner említhető meg.

Millió 
meg millió ember 

hord a világ minden részén év- röl-évre PALMA-gu misarkot 
Akik a korral haladnak, nem Jár
nak már börsarkon. Az okosak 
és a haladás bárátal mind rugal
mas PALMA-sarkon Járnak.

A PALMA-sarok jótétemény 
minden gyalogjáró számára, 
hiszen tovább tart a legjobb 
bőrnél és mindenki, gazdag és 
szegény egyaránt olcsón meg
vásárolhatja.

önnek Is meg kellene pró
bálnia, amit az egész világon az 
emberek milliói jónak és célra
vezetőnek találnak.

Szereltesse fel cipészével 
még ma a jó PALMA-sarkot I

Hálás lesz ezért a tanáosért I

PALMA
KAUCSUK SAROK

1926-ban MTK—FTC: 30.000 néző 
1930-ban MTK—FTC: 500 néző

A vasárnapi találkozón az MTK győzött 3:1-re
Nőm Is olyan régen még ez a mérkőzés volt 

a legnagyobb sportesemény, dűli a publikum. 
Ma: ötszáz néző előtt játszott az FTC a kiesés 
ellen küzdő MTK-val. A „betörés" sikerült s 
az MTK — ugy látszik — kikerült a veszélyes 
zónából.

Néhány erős FTC támadás után a 25. p.-ben 
Bácsai lefutotta a zöld-fehér védelmet, lövés 
helyett középre adta a labdát, amelyet Szek
rényest átlépett, Pyber pedig hálóba vágta. 
1:0. Kz MTK maradt frontban ezután, de újabb 
eredményt mégis az FTC ért el szünet után a 
4. p.-ben: Sárost lövését Mayer a hálóba ök
lözte. 1:1. A 39. p.-ben Pyber bombája a kapu
fáról Szekrényesi elé pattant, innen Kutonhoz 
került, aki hálóba plasszirozta. 2:1. Ez felvil
lanyozta az MTK-t s több roham után a 41. 
p.-ben Bácsai centeréből Kutast beállította a 
végeredményt. 3:1.

A játék csak az utolsó tiz percben volt nagy

Czája József döntetlenül végzett Ivanoffal, 
a bolgár sampionnal

Már napok óta élvezetes, az érdeklődést 
messze túlhaladó izgalmas professzionista bir- 
kozómérközések folynak a népligeti Sportaré
nában. A nívós küzdelmeket lélegzetvissza
fojtva figyeli a publikum, amely nem fukarko
dik az elismerés tapsaival. Szinte el sem hinné 
a sportember, hogy professzionisták küzdenek 
a porondon, olyan lelkesedéssel, annyi győzni- 
akarással mennek a küzdelembe.

Am ezek a pompás küzdelmek több, sokkal 
több közönséget érdemelnének. Az egymást kö
vető idegizgató küzdelmek megérdemelnék, 
hogy felfigyeljen rájuk az ország sportközvéle
ménye és több támogatásban részesítse.

A vasárnapi program kiemelkedő eseménye 
Czája József és a bolgár Ivanoff mérkőzése 
volt. Ivanoff, a rettegett bolgár sampion csodá
latos kitartással és ügyességgel tudta ellensú
lyozni a húsz kilóval nehezebb Czája akcióit, 
így azután

vonalú.
Egyéb amatőr bajnoki eredmények:
Törekvés—III. kér. FC 6:0 (1:0). — BSE— 

33 FC 2:2 (1:0). — Postás—UTE 2:1 (2:0). —t 
BTC—Fér. Vasutas 2:1 (1:0).

Vasárnapi amatőrfufball ■ vidéken.
Pápai Kinizsi—SFAC = 3000 néző.

II. osztályú derbi, amely után a P. Kinizsi 
behozhatatlanul vezet. Eredmény: 2:0 (1:0).

Debrecen, DKASE—DTE 6:0 (4:0).
Szeged. KEAC—KTK 3:1 (2:1). Szegedi Vua- 

utas—KTE 2:2 (2:1). Zzrinyi KAC—HTVE 3:2Í 
(2:2). SzAK—HMTE 3:0 (1:0). SzIKE—SzAK 
4:3 (4:1).

Pécs. Baja—Pécs 3.2 (Orl). Városok közötti 
mérkőzés.

Székesfehérvár. SzDVE—Soproni AC 32 
(1:1). '

Tatabánya. TSC—Celldömölki SE 4:0 (O^K*

■ fergeteges taps mellett lefolyt mérkőzés 
döntetlenül végződött.

Svoboda (cseh) a 14. percben tussal győzött 
Depraceur (belga) ellen. — Chirtop (román) 
szép mérkőzés után a 13. p.-ben győzött a 
fürge Kassner (magyar) ellen. — A Steinbaeh 
(osztrák) Sugasov (orosz) mérkőzés döntetle
nül végződött. — A szász Frank a 40. percben 
csipődobással győzött Olsovszky (magyar) el
len.

A mai programon
is megtaláljuk az izgalmasaknak Ígérkező kű»- 
delmekel. A szolnoki Nagy Sándor kihívta 
Passmannt, a jóalaku rigai egyetemi hallgatót. 
Czája József fokozott érdeklődés mellett fog 
megviaskodni Sugasov orosz bajnokkal. De 
nem lesz érdekle'en az osztrák Steinbachnak a 
cseh Svobodávr’ vívandó küzdelme sem. Iva- 
noff viszont a s. ász Frankkal kerül szembe.

vetségi tag kiválthat az MKSz-nek a Millenáris
pályán székelő titkári hivatalában. A nemzet
közit igazolvány dija 1 pengő. A kiállításához 
a remdes tagsági igazolvány felmutatása és 
egy darab fénykép szükséges. A kerékpárokat 
a német terűiéiről feltétlenül vissza kell hozni.

X Vasárnapi sportbalesetek. A Gyöngyösi
úti sporttelepen Péter József 24 éves napszá
most, aki a Dévai-utca 8. számú házban lakik, 
futballozás közben megrugták. A mentők a 
futballistát, aki könnyebb sérülést szenvedett 
a Glück szanatóriumba szállították. — A Thö- 
köly-ut 106. számú sporttelepen Görög Lajos 
23 éves lakatossegedet, aki a Hungária-körut 
72. számú házban lakik, labdarúgás közben 
gyomron rúgták. A mentők a Kun-utcai kór
házba szállították. — A Gyáli-uti sporttelepen 
Gárdonyi Géza 20 éves géplakatosscgédct fut- 
bailjálék közben ugy megrugták, hogy köny- 
nyebb sérülést szenvedett. A mentők a laká
sára vitték.

X A Shell Sport Club és a Phöbus Olaj 
országos versenyét n két rokon klub rendezi 
meg a Császár-fürdő nyári uszodájában, má
jus 10-én délután 4 órai kezdettel. A verseny 
a magyar—olasz labdarugómérkőzés külföldi 
vendégeinek szánt társadalmi program egy 
része és mint ilyen a Magyar Úszó Szövetség 
különös támogatását élvezi. így ezen a verse
nyen szerepel első Ízben a magyar válogatott 
sizipólő csapat, amelv a B. válogatottal tart 
triál mérkőzést. A Shell—Phöbus kombinólt 
vizipóló csapat pedig nz FTC kitűnő együtte
sével mérkőzik hét ezüst éremért. A tiz uszó-
számban a legjobb férfi- és hölgyversenyzőink’

igazolványával történhet, amelyet minden sző-. mutatkoznak be.
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Magyarország boxolócsapata 
veretlenül nyerte meg a négy 

nemzet mérkőzését
Európa ökölvívó bajnokságainak méltó elő

játéka volt a négy nemzet válogatott ököl
vívóinak küzdelme. Három estén mérkőztek 
a csapatok a győzelemért s három estén volt 
alkalma a közönségnek tapsolni a magyar 
győzelmeknek. A körmérkőzés győztese, — 
amint az várható volt —

Magyarország csapata lett.
Válogatott csapatunk mindhárom ellenfelét 

imponáló módon győzte maga alá s különösen 
a Csehország ellen kivívott 15:1 aránya meg
semmisítő győzelem vált ki.

A vasárnapi programon Csehország—Len
gyelország és Magyarország—Bajorország 
mérkőzés szerepelt. Ez azonban váratlanul 
felborult. A csehek ugyanis vasárnap váratla
nul elutaztak. Hogy miért? Nehéz kérdés. 
Annyi tény, hogy szombaton Csehország a 
negyedik helyen, pont nélkül állt...

A programot megmentendő azután egy ma
gyar kombinált állt ki Budapest néven a len
gyelek ellen s b) garnitúránk derekas küzde
lem után döntetlen eredményt ért el a len
gyel válogatott gárda ellen.

Az est utolsó mérkőzése volt azután a Ma
gyar-Bajor mérkőzés. A bajorokkal szemben 
néminemű tartozásaink voltak. Válogatott 
csapatunk csak nemrégiben szenvedett érzé
keny vereséget a bajoroktól, amiért azonban 
fényes revansot vettünk vasárnap este.

12:4 arányban győzött válogatott ököl
vívó gárdánk

s ezzel, mint a torna kimagaslóan legjobb 
csapata, e körmérkőzés megérdemelt győz
tese lett.

Kiütéssel kezdődött a mérkőzés. Énekes 
ütötte ki jóképességü bajor ellenfelét, Weiglt 
s utána Széles is maga alá gyúrta ellenfelét, 
ha mindjárt pontozással is. De azután két ér
zékeny vereséget szenvedtünk. Ugy Szabó, 
mint Kondorossy kikapott s ezzel a bajorok 
kiegyenlítették négypontos előnyünket. De 
ettől kezdve már nem is termett több babér e 
számukra s Szololevszky, Szigeti, Kéri és Kö
röst győzelme révén 12:4 arányban győztünk. 

Magyarország—Bajorország 12:4
A résztele*  eredmények a következők:

A főiskolások domináltak az atlétikai újonc
versenyen

Miután Aét héttel ezelőtt a főiskolások meg- 
MD&ecték a szezón első pályaversenyét, va- 
■áraap a MASz ujoncversenyével hivatalosan 
h kezdetét vette az atlétikai pályaszezón. Az 
■joncversenyt a legtözz uj erőt felmutató fő- 
Mroléaok uralták, különösen a TFSC újoncai 
löntet ki

A 100 méteres síkfutásban Krischer (TFSC) 
■gy méterrel előzte meg Soóst (TFSC), 400 
wiliuiD két BőzKRT futó, Tóth és Zsömböly 
Mdbedett a győzelemért, amelyet 58.8 mp.-el

A Legia revánsot vett az Attilán 
és 1:0 arányban győzött

'Varsóból jelenti a Lengyel Távirati Iroda: Ai A Legia a legjobb lengyel csapatok között 
varsói Legia heves küzdelem után revanzsot foglal helyet s igy az Attila szombati 2:0-ás 
vett tegnapi legyőzőjén, a miskolci Attilán és I győzelme után ez a minimális vereség nem le
ld) arányban legyőzte. 1 hét fájdalmas.

Gombos kiesett a Nagy Béla emlék-
« rr « 00 ■ zz 0 z ■verseny elodontojebol

A Békéscsabán megrendezett Nagy Béla em
lékversenynek érdekes szenzációja akadt. A 
délelőtt lezajlott elődöntő mérkőzések során 
Gombos a legnagyobb meglepetésre vereséget 
szenvedett és kiesett a további küzdelmekből.

Favoritgyőzelmeket hozott 
a bírkozó-csapatbajnokságok 

második fordulója
Vasárnap délután folytatták a birkozócsapat- 

bajnokságok küzdelmeit. Az egész vonalon a 
papírforma jutott diadalra s talán csak a Vasas 
veresége keltett némi meglepetést. Az első for
duló áldozata, a MAC ezúttal teljes csapattal 
állt ki s

biztos, 18:8 arányú győzelmet aratott a 
MÁV ellen.

A többi mérkőzés közül kiemelkedett az 
MTK 13:12 arányú győzelme a Testvériség el
len. Itt az utolsó párt a biró akcióképtelenség 
miatt lelépelte.

A Ganz 13:9 arányban legyőzte a Vasast, az 
UTE 15:7 arányban a B Vasutast és az MTE 
pedig minimális, 14:13-ra a Törekvést.

Izgalmas játék után ismét 
a Sabaria győzött 

Sabaria—Bak TK 4:1 (2:1)
A szombathelyiek heves és izgalmas játék 

után megérdemelten győzték le a szívós Bak 
TK-t. A vezetést a 8. p.-ben Schater szerezte 
weg a Bak-nak, de a 11. p.-ben Vámos 11-es- 
hől a vezetést is megszerezte. Szünet után 
Szladovits az 1. p.-ben ujabb gólt lőtt, majd 
a 89. p.-ben kapuelőtti kavarodás közben az 
egyik védőjátékos lábáról öngól szállt a Bak 
kapujába. Befejezés előtt még tl*«a  volt a 
Sabaria ellen, de ezt félrelötték.

Légsuly: Énekes knock outtal győzött Weigl 
ellen. A bajor a második menetben két alka
lommal is a földre került, de első ízben kilenc
nél talpraállt, másodszor azonban a bíró kiszá
molta.

Bantamsuly: Széles pontozással győzte le 
Wagnert.

Pehelysúly: Sc-hleimkofer (bajor) pontozással 
győzött Szabó ellen. Ez volt a nap legszebb 
mérkőzése.

Könnyüsuly: Hold minimális pontkülönbség
gel győzött Kondorosi ellen. A bírói Ítélkezést 
a nagyszámú közönség zajos tüntetéssel fo
gadta. Weltcrsuly: Szobolevszky pontozással 
győzött Muysers ellen.

Középsuly: Szigeti pontozással győzött a szí
vós ellenállást kifejtő Riedcl ellen.

Kisnchézsuly: Kéri minimális pontdifferen
ciával győzte le Rauscht.

Nehézsúly: Körössi pontozással győzött Hay- 
mann ellen.

Budapest—Lengyelország 8: 8
Zégsuly: Lovas (Budapest) győzött pontozás

sal Pavlak (Lodz) ellen.
Pantamsuly: Kubinyi (Budapest) győzött pon

tozással Glon (Lodz) ellen.
Pehelysúly: Szabados (Budapest) győzött pon

tozással Dzembala (Lodz) ellen.
Kőnnyüsuly: Severyniak (Lodz) győzött pon

tozással Mándi (Budapest) ellen.
Weltcrsuly: Balázs (Budapest) pontozással 

győzött Trzonek (Lodz) ellen.
Középsulg: Mayer (Lodz) pontozással győzött 

Bognár (Budapest) ellen.
Kisnehézsuly: Konarzewsky (Lodz) győzött 

pontozással Pozsonyi (Budapest) ellen.
A mérkőzés 8:G-ra ellőtt Budapest javára, 

de mivel a nehézsúlyban Budapest nem állított 
ellenfelet, a mérkőzés eredménye eldöntetlen, 
8:8, lett.

A cseh csapat elutazása miatt visszalépett a 
további küzdelemtől s igy a verseny zsűrije a 
két pontot a lengyelek javára irta. A négy nem
zet versenyének végső eredménye a következő:

1. Magyarország
2. Lengyelország
3. Bajorország
4. Csehszlovákia

6 ponttal,
4 ponttal,
2 ponttal, 
0 ponttal.

Tóth nyert meg, 1000 méteren Csillag (MTK) 
2:50.4 mp. alatt győzött, mig a 3000 métert 
Kuzbel (BBTE) nyerte 9:44.2 mp. alatt.

Az ugrószámok közül a magasugrást Obitz 
(TFSC), a távolugrást pedig Géczy (BBTE) 
nyerte 155, illetve 594 cm.-cl. — A dobásszá
mok közül a gerelyvetés eredménye volt a leg
jobb, ahol Ludvig (TFSC) 4305 cm-t, Gyulay 
(Folyamőr) pedig 4332 cm-t dobott. A súlyt 
Szimicsek (TFSC) 1033 cm-el, a diszkosz*  pe
dig Reiszky II. (RAFC) 3185 cm-ei nyerte.

A mindvégig érdekfeszitö verseny végered
ménye a következő: 1. Piker, 2. Kabos 6—6 
győzelemmel holtversenyben, 3. Doros 5 győ
zelem, 4. Szilassy 5 győzelem, 5. G. Fellner 4 
győzelem, 6. Dunai 4 győzelem, 7. Tabajdy 3 
győzelem, 8. Kiéin 3 győzelem.

A második liga egyéb bajnoki eredményei: 
Turul—VÁC FC 4:1 (2:0). 

Rákospalota—Megyer 2:1 (2:1). 
Vasas—Kossuth 3:1 (1:0).

♦
Szövetségi-dij mérkőzés:

Ferencváros B.—Nemzeti B. 4:0 (2:0).

Külföldi iutballeredmények
noMkmk-.

Kolozsvár: KMSC—Haggibor 3:1 (1:1)- üni- 
versitatea—Románia 1:1 (0:1). Az Univ. ezzel 
mcgnyerle a bajnokságot.

Nagyvárad: Chrisana—Aradi MTE 0:0.
Nagyszeben: HTV—Medgyesi TV 4:2 (1:0).
Arad: Arad—Nagyvárad 3:0 (1*1).  Városközi 

válogatott. A gólokat a Barbu-testvérek lőtték.
Temesvár: TMTE—Bánátul 4:2 (2:1). Rapid— 

Kadima 2:1 (1:0)*'  Polytchnica—Hajdúk 3:0
(1:0).

Zsombolya: Kinizsa—ZsSE 4:0 (4:0).
Reslca: UDR—TAC 4:0 (3:0).
Gyulafehérvár: Dácia—Fratemitatea 2:0 (1:0). 
Szamosujvár: Sparta—KAC 1:0 (1:0).

Németország:
Berlin: A brandenburgi bajnoki döntőn a 

bajnokságot védő Hertha BSC 3:l-re győzte le 
a Tennis Borussiát.

Fürth: A délnémetországi bajnoki döntők 
során a Splelvereinlgung- Fürth 5:1 arányban 
győzött a Wnldhof Mannheim fölött. Az Eln- 
tracht Frankfurt 25.000 néző előtt mérkőzött 

számi rmrfelS vér <« netn.'jete. 
zek réazárs. KstM 
vaman-oHSa. Rendel s 
égési nap. Rókórtl M SZ. 
L L RúkusMá SMBtaB.

a Bayern Mfltnehea-nei, amelyet 8:2-re legyő
zött.

Csehszlovákia:
Prága: A Slavia sporttelepén két mérkőzés 

volt, az elsőben a prágai Sparta 7:1 (3:1) 
arányban győzött a stuttgarti Kickers csapata 
ellen, a következő meccsen pedig a prágai 
Slavia 2:1 (2:1) arányban győzött a bécsi Ad
mira elken. A Slavia góljait Svoboda és Puc, 
az Admira gólját Siegl lőtte. Majorszky buda
pesti biró Ítélkezéseivel kivívta a prógai kö
zönség rokonszenvét. A mérkőzéseket tíren- 
nyolcezcr főnyi közönség nézte végig.

X Vasárnapi gyephokkl-eredményck: MHC— 
BBTE 2:2 (1:1). Egyenlő erők küzdelme. Az. 
MHC góljait MárfTy és Szende, a. BBTE-t 
Barcza és Rényi. A budaiak második gólja 
kapuelőtti kavarodásból esett. A második fél
időben az MHC volt fölényben. Biró: Édes 
Endre. BHC—Lánggyár 4:1 (2:1), MHC II.— 
BBTE II. 3:2 (0:0).

Ma dönt a fővá
ros a Golf Club
telekajándékozási 

ügyében
A főváros erdészeti bizottsága ma, hétfőn 

délben a jánoshegyi kilátótoronyban ülést 
tart, amelyen érdekes ügyet tárgyalnak. Is
meretes, hogy néhány nap előtt beadványok 
érkeztek a fővároshoz, amelyekben nagy
kiterjedésű erdők ajándékozását kérték 
„közérdekű4 célokra.

Az egyik beadványt a Budapesti Golf Club 
nyújtotta be és

80 holdas erdőséget kért ingyen a fő
várostól,

hogy a területen golfpályát létesítsen. Az 
újonnan alakult klubban sok közéleti nagy
ság foglal helyet, igy Belitska Sándor volt 
honvédelmi miniszter, gróf Apponyi Antal, 
báró Bornemissza Lipót, gróf Zichy Káz- 
mér, gróf Teleky Géza, Zilahy Dezső, az Ide
genforgalmi Hivatal igazgatója, egy sereg 
bankvezér és más ismertnevü előkelőség. A 
Golf Club

a Hárshegy legszebb helyén 
kérte az ingyen erdőt a fővárostól és az volt 
a terve hogy ott

a fák nagy részét kiirtatja, 
mert a golfsportot csak szabad területen le
het űzni. Az erdőséget természetesen

elzárták volna a nyilvánosság elől
és csak a tagok, vagy belépőjegy mellett ven
degek léphettek volna a kihasított 80 holdas 
területre. A fővárost napok óta

befolyásos protektorok lepik el, 
akik minden elkövetnek, hogy a tanács java
solja az ajándékozást az illetékes fórumok
nak. A Hárshegy lakói azonban mozgalmat 
inditottak, hogy az akció megbukjon és az 
ellenzéki pártok tagjai a mai erdészeti bi
zottsági ülésen a leghatározottabban tilta
kozni fognak, hogy a főváros ezt a hatalmas 
területet, amely

több mint egymillió pengő értéket kép
visel,

elvonja a főváros vagyonából és előkelő 
urak társaságának ajándékozza.

A mai ülésen tárgyalják a másik hasonló 
kérelmet is, amelyet a Magyar Cserkész Szö
vetség terjesztett elő. A Cserkész Szövetség 
táborozási és kiképzési célokra kért aján
dékba a fővárostól 30 holdas erdőterületet a 
budai hegyvidéken. A jelek szerint az erdé
szeti bizottság

mindkét kérést elutasítja,
annál is inkább, mert a tanács sem mer pár
toló javaslatot előterjeszteni, hanem a bi
zottsági tagokra hárítja át a döntés, illetve 
állásfoglalás felelősségét.

Mittfi j innimi
— Ujabb fejlemények a szegedi szinház 

névtelen rágalmazó levelei ügyében. Szeged
ről jelentik: A szegedi rendőrség a szegedi 
színházat érintő rágalmazó névtelen levelek 
ügyében nagy eréllyel folytatja tovább a 
nyomozást. Kihallgatta Kürthy Györgyöt, a 
Nemzeti Szinház tagját, a szegedi szinház uj 
igazgatóját. Az ő kihallgatása ulán a rendőr
ség a bűnügyi iratokat tanulmányozás és 
további intézkedés céljából a szegedi ügyész
ségnek küldte át. A szegedi szinház irodájá
ban lefoglalt írógépet vasárnap a rendőrség 
visszaküldte a szegedi színháznak, minthogy 
kiderült, hogy a rágalmazó névtelen levelei 
nem ezen az írógépen írták. A szegedi rend 
őrség intézkedésére a nyomozást a budapesti 
főkapitányság is folytatja, hogy megálla
pítsa. hogy nem Budapesten készültek-e egy 
sokszorosilárí irodában a szóban forgó rá
galmazó gépírásos levelek.

—- összetaposta a bika. Békéscsabáról jelen
tik: Kakasfék községben gróf Zselénszky Róbert 
birtokán legelés közben egy megvadult bika 
szarvára kapta Kiss Mihály 54 éves gulyást, 
többször meglóbálta a levegőben, a földre dobta 
majd rótaposoft. A szerencsétlen embert haldo- 

á kórházba.

DP. KftJDftCSV tiaaaeae*  
rendel és 2-8-la 

HAMef-kbrut S. aa. XX Férfi éa afll betegekaet.

tik uszattss aiatf fii? comsí-cla rt.

IV, KíiroIHöral 22. sz.
(Röser- bazAr) átfúró húz

Olcsó árusításunk már csak rövid ideig 
tart s miután áruházunkat teljesen és 
végleg likvidáljuk összes raktáron lévő 

árukat minden elfogatható áron 
árusítjuk

9500 méter eredeti angol 
férfi- és női ruha, francia kel
mék rendkívül olcsó árban!

4.75
3.15
9.38
5.20

Koverkot kdpenykelmék
140 cm. széles . P

Tiszta gyapjú Tweed-kelmék
140 cm. szélos ......................... P

Kamgarn Oltönykelmék
kiváló minőségű, 140 cm. széles,
nagy választékban............... .. — r

Dlvatöltiinykelmék
140 cm. széles P

Eredeti
angol térti kamgarn, la P

Eredeti angol sötétkék és
fekete kamgrrn és kasmír 1 fi •ifi
fa, 150 cm. széles .. .. P 24.BO, *

Divatos Tweed köpeny-
Itolm ók 140 om- széles
rvviiiicn P io.8o, 9.70,

Pepita ruhakelme
P 2.40, 1-90

Eolln la
100 cm. széléé, dns szín árnyalatban P

Crepe Cald
gyönyörű színárnyalatokban .- - P

Mohi-írc kelme
duplaszélos .. ..

Mosöselyem
P 1.9S, 1.29,

Eredeti francia volie
gyönyörű ktmlntázásban - _ — P

Mosó volle
színtartó, nagy választékban.. ._ P

Mosott chlffon
pamutból ...............

Kelengyevászon
la minőség, pamutból ........ P

Zefirek

»~ p

P 1.43,

____ P

_ _ P

_ _ P

Rayéköper
férflalsónadrágra

Nanszung BaUszt
fehérneműre...............

frotíirkelmék, la
140 cm. széles ..

Férfi zsebkendők
ajourozott és ajour nélkül P —.39,

Cliape selymek
női ruhákra, gyönyörű klmlntázásban

Cérna Georgettc
100 cm. sz., nagy' színválasztékban P

tavaszi női kabátok
nagy választékban .. P 19.—,

Selyemharisnya, la
kis gyári hibával "

Nöl harisnya
hátul varrott, minden színben .. P

Macco férflzoknl
Flórselyem zokni

P 1.08, -.92,

Selyemlambók

____ P

-.79 
-.68

1.
—.69
-.98 
-.83
8.90 

-.37
2.97

-.98
Francia mintázott Georgctte 1 (jR

19.-
2.45 

-.69 
-.38 
-.88 
-.68P -.78,

Crepe de chin georgette, köpenyselyem- 
kelméK és mindennemű selymekben a 
legnagyobb választék ét legolcsóbb árak

Filtex Sevillákban
óriási választék

Kirakatainkban minden cikk 
olcsósúgaról meggyőződés 

szerezhető
A ponton címre tessék Ügyelni!

IU.,KHy-K22.
(Rtfaer-bazúrj Átjáró ház
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A Tátra Autóklub alakuló vacsorája

KÜLÖNLEGES SZERKEZETI SAJÁTOSSÁGAINÁLFÓG1A A

Hogj milyen varázsa van némely autómár
kának. gyönyörű bizonyítékát láttuk szombat 
este a Tátra Autó Club alakuló vacsoráján. Dr. 
Dactor Guidó vezérigazgató üdvözölte a meg
jelenteket és vázolta azt a különös ragaszko
dást, ami a Tálra autótulajdonosokat oly meg
értőm összetartja. Az Unltas rt. derék és kiváló 
vezérigazgatója vevőit együtt tartja és foglalko- 
>lk velük nemcsak nz eladás lebonyolításáig, 
hanem azon túl is éveken keresztül mindig, ugy 
szakmai, mint társadalmi érintkezésben állandó 
támogatója volt már a múltban is, és ezt köz-

va alakította meg szombaton 
n után — impozáns keretek 

közölt a magyarországi Tátra Clubot. Az alakuló 
közgyűlés elhatározta, hogy még ez évben há
rom versenyt tartanak és pedig egy megbízha
tósági túrót, egy csillagturát Balatonföldvár 
céllal és egy gymkánát. Elhatározták, hogy ugy 
a KMAC, mint a MAC által rendezett 1930-as 
évi versenyeken testületileg vesznek részt.

A klub diszelnökévé dr. gróf Török Sándort, 
ügyvezető elnökké dr. Doclor Guidót; alelnö- 
kökké pedig dr. Bayer Emilt, Halm Sándort és 
Fellner Simont választották meg.

veUuuebbé tenni, 
— külföldi mint^

A Tátra Autóclub alakuló Ülése

A TTC első motoros pályaversenye
Vasárnap délután 3 órai kezdettel rendezték 

■ Terézvárosi Torna Club első magyar „dirt 
track'*  versenyét.

Már 3 órakor kint volt vagy 3—400 főnyi kö
zönség, akik alapos izgalommal várták a ver
seny kezdetét. Az 500-as döntő főverseny volt 
izgalmas, ahol a harmadik körben az előzésnél

Anton Strban kubátujja beleakadt Bátory

A közönség, látva a hármas bukási, izgalmuk
ban beszaladtak a pályára és a rendőrség alig 
tudta a bctódiiló közönséget visszatartani a pá
lyáról. Ez annál fontosabb volt, mert a Derby- 
ről lévén szó, Uroic esése után azonnal felült 
gépére és tovább futott, úgyhogy a másodklasz- 
szisu mngyar menők alig nyerlek ezáltal valami 
előnyt.
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KÉPVISELETEK,
* GYÖB: MOTOR- ÉS GÉPKERESKEDELMI BT.MISKOLC: REINER LÁSZLÓ

Anton Strban (Jugoszlávia) BSA 6.43.8. 2. Gutcly 
Károly TTC. — Derby-döntő: Kiss László KSC 
(BKW) 9.14.2 mp. Anton Uroic-t a zsűri több
szöri pályalevágás miatt diszkvalifikáita.

)( Bp 31—000 a rendszáma Bethlen István 
gróf legújabb Lancia /Jí/amba-automobiljá- 
nak. A rendszám feltűnő és könnyű, min
den közlekedési rendőr hamar megjerez
heti magának. A pompás Lanciát a márka 
budapesti vezérképviselöje, Dietl Hubert sze
mélyesen hozta fel Olaszországból.

)( Amerika kétségkívül a praktikus embe
rek hazája. Ott minden szónak és cseleke
detnek súlyos értéke van. Az amerikaiak 
ugvan szeretik a tréfát, a humoros eszközö
ket komoly célokra is fel szokták használni. 
Veszélyes autóutkereszteződéseknél és ha
sonló helyeken messziről látható táblákon 
figyelmeztetik a gépkocsivezetőket véresen 
komoly és mégis tréfásan ható feliratokkal, 
így: „Akinek még nincsen elege az életből, 
hajtson gyorsan!" ..Van állandó folyószám
lája az orvosnál?" Vágj’ pedig: „Elkészítette 
már a végrendeletét? Akkor teljes gázzal

)( A Mercedes—Benz Automobil Rt. budapesti 
propaganda tevékenysége ebben az évben ugy- 
látszik élénkebb és lüktetőbb lesz, mert az elő
kelő márka képviselete az idén úgyszólván min
den magyar uutomobUversenyen részt vesz. A 
híres Mercedes autók közül, amint értesülünk 
egy rendkívül elegánsan kiképzett Zupka-féle 
kabriolet karosszériával ellátott, nyolchengeres 
Niirburg tipusu gépkocsival megjelennek a leg
közelebbi Concours d’Elegance-on. Az autóver
seny kimagasló eseménye lesi feltétlenül ez a 
pompás Mercedes—Benz autó, amely mellett 
egy eredeti gyári kabriolet-val felszerelt „SS“ 
tipusu Mercedes autót is bemutatnak.

Eltávolítja az olaikormot.

JÓ UTAKON, ROSSZ UTAKON
EGYARÁNT POMPÁS TELJESÍTMÉNYŰ A

FÖEL ÁRUSÍTÁS:
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ÖNNEK IS EZT KELL VÁSÁROLNIA, HA RACIONÁLISAN GAZDÁLKODiri

Lajos gépkormányáha és mindketten hatal
masat buktak,

az utánuk teljes iramban jövő 16-os startszámu 
Anton Uroic, látva a bukást, n keskeny pályán 
nem tudott volna kerülni, elég ügyesen besza
ladt a pálya közepére és voblizva

felborult.

Minden méltán megérdemelt győzelmet a 
B. S. A. gépek vittek el.

Részletes eredmények a következők: l
Főverseny 175 ccm-ig: 1. Anton Uroic (Jugo

szlávia) BKW 6.33.4 mp — 350 ccm-ig: 1. An
ion Uroic (Jugoszlávia) BSA 33 mp. 2. Bátori 
Lajos TTC (PP) 7.07.8 mp. — 500 ccm-ig: '

előre!" A veszélyre jól figyelmeztet ez is: 
„Vigyázzl A legközelebbi temető innen két 
lépésnyire van!" Vagy: „A legközelebbi kre
matórium: második utca, balra!" Sajnos, az 
amerikai statisztikákból nem derül ki, högv 
az intelmeknek mennyi az eredménye?

)( Uj, 4 óra alatt száradó autólakk. Az autó 
külső megjelenése után ítélik meg a tulajdo
nosát. Ha kopott, színtelen, foltos autóval ta
lálkozunk, megvan a véleményünk a gazdájá
ról. Sok esetben az úgynevezett szériakocsik’ 
lakkozása rövid idő után elveszti fényességét, 
később színét és a különben szép, mutatós kocsi 
kopottá, színtelenné változott. Ezen fontos hi
bán azonnal segíthetünk s ha csak fénytelen a 
karosszéria, ugy a soffőr a világhírű amerikai 
Effecto-autófirnisszel vonja be a kocsit, ha szín
telen is, ugy az Effecto-lakkal másnapra va
donatúj, csillogó szinü, lakkozott, díszes kocsi 
áll a kapuja előtt. Az Effecto-lakkal minden 
gyermek a legtökéletesebb lakkozást végezheti, 
mert a lakk anyaga magától folyik végig a fe
lületen és nem hagy egyenetlenségeket maga 
után. Az Effecto-lakk 4 óra alatt szárad éa 
ennek dacára tartóssága páratlan. A jó minő
séget garantálja a világhírű amerikai Pratt & 
Lambert cég, az Effecto-lakk gyártója, azonkí
vül a Szilárd Béla cég, mely a lakk magyar*  
országi terjesztését vállalta magára. Az Effecto- 
lakk a legszebb sziliekben, 1 gallonos, illetve h 
% és Vt literes kannákban kapható.
ÍVIO a-t Tfr.-

Autsuneu 
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Renault - győzelem
Marokkói Grand Prix

Turaut 709 km-es útvonalon
széria-kocsik

Előzőleg: Renault-Monasix
kategóriagyőztes

Renault-Vivasix 
három benevezett kocsi az össz- 
kategóriák három első helyezettje

1930
Husvét

S wrkra,lenért e. kiadósért telel:
Dr. ELEK HUGÓ

Renault-Nervastella 
három benevezett kocsi 
a három első helyen végez és 

nyeri 
a Grand Prix összkategóriadiját, 

serleget
a megbízhatóságért,
előre megjelölt átlag betartásáért.

Nehéz terepen elért győzelmek bizonyítják Renault 
kivételes tulajdonságalL

Győződjék meg személyesen róluk. — Kérjen bemutatást 
Ajánlatunk bizonyosan megfelelő lesz.

Vezérképviselet: Reiman V, Vörösmarty-tér 3.

nagy JMníi
VI., Andrássy-ut 34.

Telefon: 221- 97, 285—63

)( Ma már minden autós és motoros belátja 
a „Wing-Oil" felső olaj használatának szüksé
ges voltát, mert a legkitűnőbb kartell-olaj sem 
képes olajozni az általa hozzá nem férhető, leg
jobban igénybe veit felső motorrészeket.

Erdély és Bánát 
legjobb és legelter jed- 
tebb magyar kisebb
ségi napilap i a ax

ErdélyiIIírlap
ARAD
Telefon 97,

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI M01NTÉZET B.-T. KORFORGOGÉPEIN, BUDAPEST, VL, ARADI UCCA S. — NYOMDAIGAZGATÓ, HAVAS M.


