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HÉTFŐI NAPLÓ
MEGJELENIK minden hétfőn reggel 

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy evre 5 pengő a Félévre 2’50 pengő 
Magyarországon 10 tillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2*50 dinár, Németországban 10 
pf. Olaszországban 1 Líra, Romániában 5 le'

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK

D«- ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFON REGGES 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Öudapest, VII. kér., Erzsébet-körut 4. szám 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve

VI. kér.. Aradi-utca 8. sz (Glóbus nuomdaj 
Telefon; József 308—06

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

Nagy jutalmat Kap
Schrelber Kézrekeritöje

■—mraBM—e————
Lázas hajsza. Izgalmas haltűvadászat Nagy Mária gyilkosa után — 
Mohácsi Lajos névre hamisított útlevéllel szökött meg Schrelber Tamás

izgalom egy Ráday-utcai vendéglőben
A szolnoki vasútállomáson kipattant rej

telmes gyilkossági ügy egyik felét bravúro
san megoldotta a budapesti rendőrség, ami
kor a dakliloszkópia segélyével megállapí
totta, hogy a meggyilkolt és bőröndbe pré
selt áldozat Nagy Mária masamódleány és 
hogy a gyilkosság Budapesten a Ilernád- 
utca 50. számú ház sötét kis albérleti szo
bájában történt. Az izgalmasan érdekes és 
nagyszabású bűnügy másik feladatát: 
Schrciber Tamás Józsefnek, a kegyetlen 
gyilkosság gyanúsítottjának kézrekeritését 
még nem sikerült elérnie a rendőrségnek.

Régen volt olyan nagyszabású .bünügy, 
amely több munkát, több detektiveket, több 
izgalmat követelt volna a rendőrségtől, 
mint ez a rejtélyes gyilkosság. Amióta az 
első nyomok az áldozat személyazonosságá
nak megállapítása után ,a bizonytalan fog
lalkozású, züllött életet élő Schreiberre te
relődtek, azóta a detektívek százai járták 
kercsztül-kasul az egész fővárost és annak" 
környékét, a nyomozásba belekapcsolódott 
a vidék valamennyi közbiztonsági szerve. 
Bátran lehet mondani, hogy Schreiber Ta
másért tűvé tették már a rendőrök és csend
őrök az egész országot, de a körmönfont go
nosztevőnek, a notórius és hivatásos okirat
hamisítónak. a már hosszú idő óta körözött 
csalónak, n gyilkossággal gyanúsított 
Schreiber Tamásnak sehol semmi nyoma.

Schreiber ötszáz ismerőse

1U
inéi

A nagyszabású hajszába most már bekap
csolódtak teljes erővel a szomszédos orszá
gok rendőrségei is.

Legelsősorban a csehszlovákiai rendőr
ség dolgozik fokozott erővel, 

mert szúm'os gyanítok szól amellett, hogy — 
ha nem rejtőzködik Budapesten, -— Cseh- 

■’.loVfllHírBfi*’ szokott Schrciber Tamás, aki- 
•c.k a Felvidéken rokonsága és igen sok is- 
--IÖSP él. A ^csehszlovákiai rendőrség a gyil- 

Ms ági ügyön kívül- lázasan keresi a Felvi
dék minden részében Schrelber Tamást, 
n,erl tudomására jutott, hogy a veszedelmes 
hamisító szinte

i zentírerüéh gyártotta a hamis utleve-

o-íl.yekíiek segítségével a körözött csalók és 
”‘ás bűnöző elemek a cseh határ felé vették 
útjukat.

' asárnap délelőtt a főkapitányságon meg- 
:|llíipilotlák, hogv Schreiber Tamás József 
-Vo/idcs, Lajos névre hamisított magának 
pgy Útlevelet és n?inden valószínűség sze- 
’*nt ezen a néven szökött át n magvar hatá
ron. Vasárnap előkerült cgy fényképe, 

a 

a Vasárnap előkerült cgy fényképe, 
’iáclv fékrtekeretes pápnszenimel ábrázolja. 
’ ív I.’tS/ik, már előTé számított a mcn<|kü- 
lel Szükségességére és » hamis útlevéllel és 
»goketekcrcies pánnszemmel akartp magát 
leBsmoéhctcHendé fct)dl.

A főkapitányságot!1 azonban számolnak

azzal a lehetőséggel isj hogy minden külső 
látszat ellenére

itt rejtőzik valahol Budapesten 
és itt vagy valami könnyüvérü nőismerőse, 
vagy valamelyik bűntársa rejtegeti.

Bddapéstén legalább ötszáz olyan ba
rátja és ismerőse él Schrelber Tamás Jó
zsefnek, akikkel közös üzletei, közös szél-

Keresik a Hernád-ulcai lakás 
titokzatos látogatóját

Ugyancsak vasárnap délelőtt megállapítot
ták a rendőrségen, hogy Schreiber Tamás
nak esetleges szökéséhez lehetett elég pénze. 
A jelek szerint

a szerencsétlen Nagy Mária összes hol
mijait eladta

n gyilkosság megtörténte után. Ezekért a 
holmikért mindenesetre kaphatott annyit, 
hogy a holttest elszállítása után még maradt 
neki 20—30 pengője, amivel átszökhetett a 
határon

Megtörtént a messzemenő intézkedés, 
hogy ezeket az eladott ruhákat a detektívek 
kutassák fel, a vasárnapi munkaszünet 
azonban késleltette ezt a munkát, mert

úgy a zálogházak. mint a Teleki-téri 
bódék zárva vannak

és igy eddig még nem lehetett eredményes 
kutatást végezni.

Rendkívül érdekes volt vasárnap délelőtt 
Tapay Ilonkának az újabb részletes kihall
gatása. Tnpay Ilonka volt az, aki a Hernád- 
utcai lakásban a legközvetlenebb tanúja 
volt az állítólagos Hubnv Henrik viselt dol
gainak. A fiatal leány vallomása vasárnap 
pontosan tisztázta annak a *’ ' * 
r szerepéi, aki

szerdán, tehát a gyilkosság 
nád-utcal lakásban

Tapay Ilona előadta, hogy 
::óra tájban

egy 180 centiméter magas, hosszúkás 
arcú, barnahaju, nagyorru fiatalember 

kereste Hubayt.
A dolog feltűnt, mert egész idő alatt senki 

■sem látogatta meg Hubayékat. Tapay Ilona 
közölte az idegennel, hogy az albérlő nincs 
itthon, mire a fiatalember papirt kért és 
pár sort irt Hubaynak. Andikor a leány 
megkérdezte tőle, hogy mi van Hubagnéval, 
n fiatalember nzt válaszolta, hogvI

fiatalcmbernek

után a Her- 
járt.
szerdán este 7

a

erős torokfájása van
és azzal el is ment.

Amikor később Hubán megér kezelt, 
fiatalember újból megjelent.

Schrciber Tamás hangos ..szervusz" ki
áltásai üdtflzTIfef bnrátlát, 

majd bementek n szobába. A jelek szerint, 
ez a fiatalcmbe _

hámosságai 
könnyen 
hajlandó

voltak és akik között |
akadhat olyan személy, aki 

őt az igazságszolgáltatás keze 
elől rejtegetni.

A hatalmas baráti kör legnagyobb ’ részét 
már kihallgatták a rendőrségen. Ott semmi 
nyomra nem akadtak.

bűntársa és cinkosa Schrelber Tamás
nak

ezért a detektívek öt is a legnagyobbs
eréllyel keresik az egész fővárosban.

Miért gyilkolt
Schreiber Tamás

ad-

• • *

Vasárnap délelőtt újabb rádiókörözést 
tak ki Schreiber Tamás ellen és a beszer
zett bizonyítékok és súlyosan terhelő gya
nú okok alapján

most már kimondottan gyilkosság bün
tette miatt adták ki ellene az elfogató

parancsot.
Jóformán egész Európa rendőrsége ke

resi most már a nyomtalanul eltűnt gyilkost, 
aki a rendőrség megállapitása szerint, álmá
ban fojtotta meg a szerencsétlen Nagy Má
riát. Hogy ez

a kegyetlen gyilkosság milyen okokból 
történt,

azt egyelőre csak találgatni lehet. Nem va
lószínű, hogy a félénk és a rendőri idézé
sektől is reszkető zugügynök csak azért kö
vette volna el a gyilkosságot, hogy szabn 
dúljon a nőtől. Hiszed egyszerűen faképnél 
hagyhatta, volna. A leány nem igen lehetett 
volna árulója, mert hiszen ő maga is részi
vett a legtöbb dolgában. Másrészt Schreiber 
Ta más a rendőrség eddigi tudomása sze
rint,

nem követett el olyan súlyos bűnt, ami 
miatt elhallgattatás céljából gyilkos

ságra kellelt volna vetemednie.
Erre a rejtélyes kérdésre csak akkor kap 

választ a rendőrség, ha sikerül a bujkáló 
gyilkost kézrekeriteni és a szörnyfi bűncse
lekmény. motivumaira vonatkozóan felvilá- 
^ositáit szerezni tőle.

Jutalmat a nyomravezetőnek
A Schreiber Tamás utáni hajszából ala

posan kiveszi részét a nagyközönség is. A 
nagy érdeklődést jellemzi, hogy tÖn'C"ével 
érkeznek bejelentések, amelyek szerint Bu
dapesten és a vidéken, hol itt, hol ott vélik 
felismerni Schrelber Temá«l.

A rendőrség szívesen veszi ezeket a be- 
Jelentésekett 

mert arra számit, hogy ha az eddigiek hely
telennek is bizonyultak, de számítani lehet 
arra, hogy mégis csak sikerül ilyen módon 
nyomára jutni.

_ Vasárnap is rengeteg bejelentés érkezett. 
Késő este egy izgatott férfihang fölhívta te
lefonon Vogel József rendőrkapitányt:

— Azonnal jöjjenek az urak a Ráday- 
utca 12. számú vendéglőbe — mon
dotta az ismeretlen férfi. — Schreiber 

Tamás Itt ül u vendéglőben.
Azonnal detektívek siettek a Ráday-ut- 

cába. A vendéglőben talállak is egy is
meretlen férfit, aki valóban hasonlított 
Schreiberre, de ez igazolta magát, hogy nem 
azonos vele.

A hatóságok még fokozni is akarják az 
érdeklődést és már megbeszélések folynak 
arról, hogy

jutalmat tűznek ki a kézrekeritőnek.

Ez a mód nagyszerűen bevált a legutóbbi 
álarcos rablások nyómozásánál. A hír szc- 
rint a belügyminiszter a főkapitány utján

ezer pengő jutalmat tűz ki azok szá
mára, akik Schreiber Tamás nyomára 

vezetik a rendőrséget.

Előreláthatóan már hétfőn megjelenik az 
erről szóló hirdetmény.

Razzia Nagykanizsán, 
fokozott útlevélvizsgálat 

a határrendőrségen
A budapesti főkapitányság, valamint a vi

déki rendőrkapitányságok, mint minden be
jelentést, úgy azokat a bejelentéseket is ala
posan lenyomozták, amelyek a szekszárdi 
rendőrséghez és a kapuvári csendőrséghez 
érkeztek legutóbb. Mint ismeretes, Szekszár
din jelentkezett egy pékmester, később pe
dig cgy kőműves és elmöndották, hogv egv 
ismeretlen férfi kért szállást lakásukon, Ők 
azonban ezt megtagadták. Közölték azt is, 
hogv az ismeretlen ember személyleirása 
feltűnően hasonlít Schreiber Tamás Jó
zseféhez. A kapuvári csendőrséget pedig az 
ottani szálloda szobaasszonya értesítette 
arról, hogv egy gyanúsan visel
kedő férfi akart szabót bérelni, mielőtt 
azonban szobát nyithatlak volna neki, el
tűnt. 4 szobaasszony ebben a férfiben 
Schrciber Tamás Józsefet vélte felismerni.

Vasárnap délutánra a rendőr’ég mee.álla- 
nifoftn, hogv sem a szekszárdi, sem a kaput 
<mri befelcnfésnck nincsen felcntősége.

A nyomozás adatni szerint Schrelber 
sem Szekszárdon. sem Kapuváron nem 

lárt
és csupán az oltani lakossár felcsigázott 
fantáziájának kövelkczménve volt a rend
őrségen. illetve csendőrségen tett bejeién-
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Nagykanizsa, március 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A nagykanizsai rendőrkapitány
ságra is megérkezett már nz a rádiókflrözés,

amelyet Nagy Mária meggyilkolásával gya
núsított Schrtiber Tamás József ellen bocsá
tottak ki. A nagykanizsai rendőrség szom
baton é* vasárnap intézkedéseket tett, hogy 
fíg yeh minél kísérhesse a városban tartóz
kodó idegeneket. A rendőrség emberei a 

vasárnapra virradó éjszaka razziát tar
toltak különböző nyilvános helyeken, 

főleg kisebb lebujokban.
A pályaudvarokon szolgálatot teljesítő ha

lál rendőr sági kirendeltség vezetője, dr. Mol
nár Ferenc rendőrfogalmazó pedig utasí
tást adóit az útlevelet vizsgáló rendőri kö
zegednek. hogy

fokozott figyelemmel folytassák le az 
útlevélvizsgálatot

é.s kísérjék figyelemmel az országból elutazó 
vagy visszatérő utasokat.

IV Jogi és katonai; Szlovák Pál, ta
nácsnok.

V. Közgazdasági éa ipari; báró Ba
barcig István ItjlRll.

VI. Píniügy: Lamtlf Károly, ttnícs 
nők,

VII. KöioktitásüRy: Sítndu Kíroly, la 
nácsnok.

Vili. Körflelmwós: Va/no Ede, tanács 
nők.

IX. Közjótékonyaág : Schuler Dezső ta
nácsnok.

X. Közegészségügy: Salamon Géza ta
nácsnok.

Búd János kereskedelmi
miniszter vasárnap délelőtt 

hazaérkezett Rómából
Kedvező eredménnyel záródtak az olasz-magyar tárgyalások

Búd János kereskedelmi miniszter vasár- 
nap délelőtt Hó mából hazaérkezett. Nlckl 
Alfréd meghatalmazott miniszterrel és l)or- 
ncr Aurél miniszteri tanácsos titkárával 
együtt. A kereskedelmi miniszter tudvalevő
leg Rómában különböző gazdasági tárgyalá
sokat folytatott, majd közben megbetegedett 
és betegsége alatt Milanóban tartózkodott. 
Onnan a múlt hét végén visszament Rómába, 
ahol befejezte a megkezdett tanácskozásokat 
és szombaton reggel indult haza Budapestre.

Búd János római tárgyalásai különböző 
tarifális és hitelügyi problémákra vonatkoz
tak, de elsősorban uz Olaszországgal való 
áruforgalom könnyítéséről és a most fenn
álló árucsere-egyezmény fejlesztésről foly-

A miniszterelnök kívánságára 
elmaradnak a jubileumi 

ünnepségek
Bethlen István gróf miniszterelnök tudva

levőleg április hónapban tölti he miniszter
elnökségének tízéves évfordulóját. Ezt a je
lentős dátumot

nagy Ünnepségek keretében 
óhajtották — különösen az egységes párt 
részéről — emlékezetessé tenni és már meg 
is alakult nz ünnepség előkészítésére egy bi
zottság, amely azután megállapította volna 
n nevezetes jubileum ünnepségének részle
teit.

Mint Jó forrásból értesülünk,

Ma választják a tanácsnokokat
A főjegyzők és jegyzők választása március 24-én lesz 

Az ügyosztályok vezetőinek uj beosztása •
A főváros törvényhatósági tanácsa ma 

délután öt órakor választja meg a tiz jogi 
és két műszaki minősítésű tanácsnokot.

A választás nem fog meglepetést hozni, 
mert a jelölés már kompromisszum alapján 
történt. Kozma Jenő és Wolff Károly, n két 
községi párt vezetői, megállapodtak az uj 
tanácsnokok személyében és igy nem kétsé
ges, hogv nz uj tanácsnokok névsora a kö
vetkező lesz: Gallina Frigyes. Lomot te Ká
roly, Szendy Károly. Vájná Ede, Schuler 
Dezső, Kovácsházy Vilmos, Némcthy Ká
roly, Szlovák Pál. Salamon Gézit, Bódy 
László jogi és Csármán Ferenc, Wossala 
Sándor műszaki tanácsnokok. 

Keddtől UFcsütörtöktől ORiONBAN

tátink megbeszéléseket. Az árucsere-kérdés
ben természetesen elsősorban szó volt arról, 
— mint megbízható helyről értesülünk —, 

hogy a meglévő buzafcleslegeinkből bi
zonyos mennyiséget Olaszország átve
gyen. Ugy értesülünk, hogy ezek a meg
beszélések kedvező eredménnyel vég

ződtek.
Búd János, értesülésünk szerint, már ma, 

hétfőn 'referál Bethlen gróf miniszterelnök
nek római tárgyalásainak eredményéről. A 
kereskedelmi miniszter különben most már 
teljesen jól érzi magát, vasárnap délután — 
miután a kegyelmes asszonyhak fogadó
napja volt — hosszabb sétát is tett a város
ban.

ez a' jubileumi ünnepség elmarad és 
pedig Rethlen István gróf miniszterel

nök határozott kívánságára,
aki semmi körülmények körött nem haj
landó magát még tízéves miniszterelnöksége 
évfordulóján sem ünnepeltetni és megkérte 
az egységes párt vezetőségét arra, hogy te
kintsenek el minden ünnepléstől.

Ilyenformán Bethlen István gróf tízéves 
miniszterelnökségének évfordulója minden 
különösebb ünnepeltetés nélkül fog elmúlni.

A városházán egyébként a tegnapi nap 
folyamán már kialakult

ax uj ügybeosztásnak a képe
is. A Jövőben tizenöt ügyosztály lesz, há
rom ügyosztálynak az élére két főjegyző és 
egy műszaki főtanácsos kerül. Ezek a kö
vetkezők: Király Kálmán műszaki főtaná
csos, Morvay Endre és báró Babarczy Ist
ván főjegyzők. Az uj ügyosztályok uj ve
zetői a következők lesznek:

I. Elnöki: Gallina Frigyes, tanácsnok.
II. Ut- és csatornaépítés: Király Kál

mán, műszaki főtanácsos.
III. Városrendezés: Csdrmann Ferenc, 

tanácsnok.

BÁRÓ VOJNITS MIKLÓS DR
PERE GRÓF SZÉCHENYI ELLEN
A Kúria 20.000 pengőre szállította le a nagy ootánsper tnunkadijáf

Ismeretes az a nagyszabású költségper, ame
lyet dró báró Vojnits Miklós országgyűlési kép
viselő, ügyvéd tett folyamatba a budapesti tör
vényszéken gróf Széchenyi Emil és neje’, szüle
tett Hunyady Mária grófnő ellen és amelyben 
209.000 pengő ügyvédi költség megfizetését 
követelte. A kereset szerint báró Vojnits képvi
selte Széchenyi grófékat az optáns-perben, ahol 
körülbelül 15 millió pengő értékű Ingatlan
vagyonúkról volt szó. Utóbb az ügyvéd és felel 
között

ellentétek támadtak,
Vojnits báró lemondott Széchenyi grófék képvi
seletéről és költségei megfizetését követelte.

A budapesti törvényszék báró Vojnitsnak 
30.000 pengő munkadljat Ítélt meg és a buda
pesti Ítélőtábla is helybenhagyta ext az ítéletet.

A döntés ellen mindkét fél felülvizsgálati

Per, végrehajtás, feljelentés egy volt városatya ellen 
kifizetetlen antótaxl-száiiilája miatt

Egy hadiözvegy és egy volt városatya kerül
te kegymással szembe a bíróság, a rendőrség 
és a végrehajtó előtt Per indult, végrehajtást 
foganatosítottak, feljelentést tettek.

És mindez egy kifizetetlen autótaxi-számla 
miatt történt

Dr. Liszka Árpád volt kereszlénypártl város
atya megállított egy plrostaxit, hogy aürgős 
dolgait elvégezhesse. A volt városatyának any- 
nyi dolga akadt, hogy

egész nap utazott az autőtaxin
s amikor azután a sofőr leütötte az órát, kö
rülbelül kilencven pengőt mutatott a taxamérő. 
Dr. Liszka Árpád meglepetten konstatálta, hogy 
nincsen nála pénz s

a kilencven pengő helyett átadta a sofőr
nek villamosvasúti szabadjegyét, 

miután a szabadjeggyel igazolta Is magát és 
azzal búcsúzott el a sofőrtől, hogy természe
tesen a legrövidebb Időn belül rendelkezésére 
áll a pénz.
Az nutótaxi tulajdonosa, Scheilinger Józsefné 

pert Indított dr. Liszka Árpád ellen.
A bírósági tárgyaláson az özvegy előadta ke

resetét és a bíró rövidesen
meghozta ítéletét, amelyben a volt város
atyát kötelezte a rendesetlen aatótaxl-

A báró disznója
Szabad-e a férjnek a felesége tudta nélkül keresni?

Dr. Braun Ferenc gazdálkodó báró Thorocz- 
kay Vjklorné földbirtokának egy részét ha
szonbérben bírta. A gazdálkodó fel akart hagy
ni a bérlettel és ezt a szándékát a bárónő fér
jének, Thoroczkay Viktor bárónak is bejelen
tette, aki felesége nevében hozzájárult a bér
leti viszony megszüntetéséhez, de csak azzal a 
feltétellel, hogy ha sikerűi megfelelő uj bérlőt 
találni. Mindketten elkezdtek érdeklődni, ki
nek lehetne a bérletet átadni és igv talállak rá 
Roth Ernő részvénytársasági igazgatóra, akivel 

sikerült is megállapodást létrehozni.
A megegyezés értelmében Róth átvette a bér

letet az eredeti feltételek mellett, azonban kü
lön kötelezte magát dr. Braunnal, az előbbi 
bérlővel szemben arra, hogy Thoroczkay báró
nak a bérlet hátralévő tartamú alatt

minden évben egy darab sertést és Ut 
zsák nulláslisztet fog kiszolgáltatni.

Ezen feltétel nélkül dr. Braun ugyanis nem 
volt hajlandó a bérletet átadni.

Az első évben a sertés és a liszt pontosan 
meg is érkezett a báró lakására, a löbbl évek
ben azonban Róth nem volt hajlandó kötele
zettségének eleget lenni és azt vitatta, hogy o 
bárónak tőle nem jár semmi, meri ő a báróné- 
val kötötte meg a haszonbérleli szerződési, eb
ben pedig ilyesfajta kikötés nem foglaltatik.

Amikor dr. Braun értesült arról, hogy a 
báró nem kapja meg a megállapított járandó
ságokat, pert tett folyamatba Róth igazgató sí
ién és kérte a bíróságot, hogy a sertés és a 
liszt ellenértéké fejében 440 pengőt Ítéljen 
meg neki.

A keresetiéi szemben ax igazgaló rendkívül 
érdekes védekezést terjesztett elő Előadta, 
hogy a közte és jogelődje közölt létrejött ügy
letet, amely szerint ö a bérletet átvette, maga 
Thoroczkay báró közvetítette, a sertés és a 
liszt, amelyet ez alkalommal kikötöttek, tulaj
donképpen

nem más, mint « báró titkon honoráriuma, 
még pedig olyan JulalomdlJ, amelyről a báró
nőnek semmiféle tudomása nincsen. Vitatta, 
hogy n férj résxéről erkölcstelen dolog nkkor, 
aimkor felesége megbízásából jár el, hasonló 
titkos szolgáltatás kikötést és |érte a bárónő

XI. Városgazdaság : Kovácsházy Vil, 
mos, tanácsnok.

XII. Üzemek: Morvay Endre, főjegyző.
XIH. Magasépítés: Wossala Sándor, ta< 

nácsnok
XIV. Közművelődés: Ncmethy Károly^ 

tanácsnok.
XV. Közlekedés: Bódy László, tanácsnok. 
Keletben ugy tervezték, hogy a fő jegy <

zÓi és a jegyzői állásokat csak husvét után 
töltik be. A Hétföl Napló munkatársának 
értesülése szerint

ezek a választások március 24-én 
lesznek.

kérelemmel élt a kúriához, Széchenyi grófék az 
összeg leszállítását, Vojnits báró viszont az 
összeg felemelését kérte.

Most hirdette ki az ügyben határozatát a 
kúria Wcz-tanácsa, amely báró Vojnits költ
ségeit

Véglegesen 20.000 pengőben állapította meg 
és annak megfizetésére Széchenyi grófékat köte
lezte. Az Ítélet indokolása qzerint kétségtelen, 
hogy nagy vagyoni érdekek forogtak kockán 
az optánsperben és hogy a képviselő által kifej
tett munka nem szokványos jellegű. Nem lehe
tett azonban figyelembe venni azokat a kiadáso
kat, amelyek mások segítségének igénybevételé
vel merültek fel és ezért a kúria ugy találta, 
hogy 30.000 pengővel az ügyvéd munkássága 
kellőképpen díjazva van.

számla megfizetésére.
Dr. Liszka Árpád azonban ezek után sem fize-* 
tett és az özvegy sürgetésére többször levelet 
irt Scheilinger Józsefnénck, amelyben arról ér
tesítette, hogy ő sem tudja megkapni kliensei
től a pénzét,

előkelő mágnásokra, földbirtokosokra hi
vatkozott levelében,

amelyben udvariasan exkuzálta magát a kifi
zetetlen aulótaxi-számláérl. Egyik legutóbbi 
levelében, amelybon ujabb halasztást kért, azt 
írja a volt városatya, hogy „most bizony a 
gazdag embereknek is nehéz a soruk'1.

Az autótaxi-tulajdonos hadiözvegy, miután a 
bíró Ítélete ellenére sem sikerült pénzét mcp = 
kapni,

végrehajtást vezetett
dr. Liszka Árpád ellen. A végrehajtás azonbsn 
nem járt eredménnyel és nem sikerült a köve
telést biztosítani. Mindezek után özvegy Schel- 
llngcr Józsefné a rendőrséghez fordult és 
ügyvédje, dr. Bernjeid Imre utján

csalás elmén tett panaszt Liszka Árpád 
ellen,

aki azonban máig sem rendezte autótaxi-szám- 
lúját.

kihallgatását, hogy neki fogalma sincsen arról, 
hogy férje az ügyletből milyen hasznot akar 
huzni.

Felülvizsgálati kérelem folytán most került 
az ügy a budapesti Ítélőtábla Szobonya-tanácsa 
elé, amely a bárónő kihallgatását mellőzte és 
02 igazgatót a kereset értelmében

marasztalta.
Az ítélet Indokolása szerint Róth a szolgálta* 
•ást az előző bérlővel szemben, nem pedig a bá
róval szemben kötelezte. Ennek következtében 
semmi köze nincsen ahhoz, hogy a báró és az 
előző bérlő közölt milyen jogviszony van és 
Így nem hivatkozhatik a perben annak kivizs
gálására sem, hogy Thoroczkay báró miért, 
milyen okból kapja évente a kikötött termé
szetbeni szolgáltatásokat?
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n^iKHjaker ehiű ügyvéd, 
Czilifir Antal súgóra, 

anyúsa lakásánteiakasztntta magát
Mire rátaláltak, már meghalt

Megrendítő öngyilkosságot fedeztek fel va
rt rnap hajnalban az Erzsébet király né-ut 
23. számú villában. Ez a villa Czillér Antal 
ismert fővárosi építésznek, a belügyi épülce- 
zéii botrány egyik szereplőjének tulajdona. 
Az elegáns és pompásan berendezek villá
ban a hajnali órákban

öngyilkos lett Czillér építész sógora: dr.
Kikaker Ernő 44 éves budapesti ügy

véd.
A hálószoba melletti fűkében egy gyapjú
sálra felakasztotta magát és a kétségbeesett 
család reggelre már

holtan találta.
Kikaker Ernő ügyvéd a Főherceg Sándor- 

utca 26. számú házban lakott és ott is volt 
irodája. Kilenc évvel ezelőtt vette feleségül 
Czillér építész nővérét, akivel a legnagyobb 
megértésben élt. Kikaker a híres erdélyi 
Kikaker családnak vök a tagja, nagybátyja 
az ismert budapesti Kikaker kávés. A fiatal 
pár minden szombat este Czilléréknél töl
tötte az estét, sőt az éjszakát is. Gyermekük 
nem volt és igy szívesen maradtak a szülői 
házban, ahol valósággal elhalmozták őket 
szeretettel. Szombaton este is az Erzsébet 
királyné-uti villában vacsoráztak Kikakerék, 
vacsora után még hosszasan elbeszélgettek. 
Egy megható jelenet is lejátszódott az est fo
lyamán. Kikaker Ernő, akin az utóbbi idő
ben az idegesség jelei mutatkoztak, különös 
és meglepő dolgokat mondott anyósának:

— Anyuskám, — mondotta — ne haragud
jatok rám. Bocsássatok meg, hogy megint 
ilyen ideges vagyok, pedig nagyon szeret
lek mindnyájatokat.

E külörtös szavakat az egész Czillér csa
lád jelenlétében mondotta az ügyvéd. De 
nem tulajdonítottak neki különösebb fontos
ságot. Tudták, hogy Kikaker a harctéren 
idegsokott kapott és még a háború befejezése

Sinautó és taxi karambolja 
két súlyos és több könnyebb sebesüléssel
Vasárnap hajnalban sulyos karambol tör

tént a Karpfenstein-utca és a Magdolna-utca 
sarkán. A 3102. számú

ginautó,
melyet Árvái Tamás villamosvezető vezetett, 
eddig meg nem állapitolt módon

összeütközött a Bp. 18—120. rendszámú 
autóval,

melynek volánjánál Piszko János soffőr ült. 
Az összeütközés nagy erővel történt, úgy az 
autó, mint a villamos súlyosan megrongáló
dott.

A soffőr kizuhant

A nagy nádor poéta-unokája 
felolvasta Columbus cimü 

drámáját
Dr. József Ferenc királyi herceg darabját telt ház hallgatta — 
a Petőfi Társaságban — Egyik pesti szinház mutatja be 

az érdekes újdonságot
A Petőfi Társaság vasárnap délelőtt nyil

vános ülést tartott az Akadémia nagytermé
ben Pékár Gyula elnöklete mellett. Különös 
jelentőséget adott az ülésnek az a körül
mény, hogy dr. József Ferenc királyi herceg 
székfoglalója gyanánt részleteket olvasott 
M uj irodalmi müvéből: „Columbus" cimü 
verses drámájából._____________________ ____

Nem c^kNtctffik a imntalÉrt,
hanem üzemeinket kellő Időben racionalizáltuk. Ének folytán

taáftlliil az összes káré-, 
tea- és csokoládéul

az összes MEINL-fiókokban

után is
sokat szenvedett idegbántalmai miatt.

Házasságkötése után azonban a jelek szerint 
megnyugodott. Csak a legutóbbi időben kez
dődött újból az idegessége, sok nyugtalansá
got és izgalmat okozott neki a belügyi épít
kezésekkel okozott bonyodalom, ami apósát 
is érintette. Legutóbbi időben pedig állan
dóan arról panaszkodott, hogy megcsappant 
a forgalom ügyvédi irodájában és sehogy 
sem tudja kifejtén! a mai viszonyok között 
tudását és tehetségét. Mindezt tudták róla a 
Czillér család tagjai és nem gondoltak arra, 
hogy tragikus esemény küszöbén állanak.

Kikaker ügyvéd egy vendégszobában töl
tötte az éjszakát, kora hajnalban fölkelt, 
anélkül, hogy bárki észrevette volna, ki
ment a szomszédos fülkébe és

magával vitte a gyapjusált, r.mit az 
este folyamán kért anyósától, 

azzal, hogy fáj egy kissé a torka és egy sá
lat szerelne éjszakára a nyakára csavarni. 
Ezzel a sállal követte el azután az öngyilkos
ságot. Reggel nyolc óra tájban ébredt fel a 
ház, mindenfelé keresték Kikaker ügyvédet, 
mig aztán a mellékhelyiségben ráakadtak 
holttestére.

Értesítették a főkapitányságot, ahonnan 
rendőri bizottság szállt ki a tragikus ese
mény színhelyére. A szerencsétlenscrsu ügy
véd

búcsúlevelet irt feleségének, 
amelyet az ágy párnája alatt találtak meg s 
amelyben azt írja, hogy nem bírja tovább az 
idegességet, a gondokat és ezért határozta cl 
magát az öngyilkosságra.

A rendőri bizottság intézkedésére holttes
tét a törvényszéki orvostani intézetbe vitték 
A. tragédia hire vasárnap hamar elterjedt az 
egész városban és széles körökben keltett 
mély részvétet.

az ülésből az úttestre és a fején sulyos sérü
léseket szenvedett. Rajta kívül megsérült 
Moser Mihály 31 éves pincér is, aki a sin
autó hátsó ütközőjén ült és szintén

lezuhant a kövezetre.
A két súlyosan sérült embert a mentők a 
Rókus-kórházba vitték.

A sinautó ablakai betörtek és a szétröpülő 
üvegszilánkok néhány utast könnyebben 
megsebesítettek, de közülük senkit sem kel
lett kórházba szállítani.

A rendőrség a nyomozást megindította 
annak megállapítására, kit terhel a szeren
csétlenségért a felelősség.

Királyi hercegek általánosságban nem 
igen művelik az irodalmat, különösen pedig 
a legritkább esetben imák drámát. Érthető 
tehát, hogy erre a nem mindennapi ese
ményre

zsúfolásig megtelt az Akadémia terme,
az épület előtt pedig nagy autópark jelezte, 
hogy társadalmunk szine-java jelen akar 
lenn! ennél az Irodalmi eseménynél. Ott volt 
József királyi herceg, báró Wlassics Gyula, 
a felsőház, Almásy László, a képviselőház 
elnöke, Herczeg Ferenc, Kiss Ferenc, Kom
pért Géza, Győkőssy István, Bállá Ignác, 
Császár Elemér, Bónyi Adorján, Porzsolt 
Kálmán, Gáspár Jenő és még sokan mások. 
Különösen feltűnt, hogy sok nő hallgatta vé
gig az ülést.

Pékár Gyula elnöki bevezetőjében üdvö- 
tölle a fiatal királyi herceget, akit mint

a nagy nádor poéta-unokáját aposzt
rofált.

Majd Isim pért Géza, Gyökössg István és 
ialla Ignác felolvasása után általános figye
ljem közepette dr. József Ferenc királyi her
ceg adott elő részleteket drámájából. A

„Columbus" háromfelvonásos misztikus 
drámai költemény,

prológussal, amelyben a szerző n férfi aka
rat és tiszta szándék győzelmét vívja ki ten
gersok akadályon és, szenvedésen keresztül. 

1.4 királyi herceg szép sikert aratott müvével. 
Végül Kiss Ferenc Petőfi-verseket szavalt 

viharos tetszés mellett, mire az ülés véget 
ért.

Az ülés utóu alkalmunk volt dr. József 
Ferenc királyi herceg szándékát hallani uj 
drámáját illetően. Ismeretes, hogy nemrég 
hagyta el a sajtót egy verses kötete, amely 
jelentős irodalmi- és közönségsikert jelen
tett. Ezen felbátorodva irta meg a „Colum
bus" cimü szimbolikus drámai költeményét, 
amelyet szintén

könyvalakban akar megjelentetni.
De nincs kizárva, hogv viszontlátjuk a költő 
királyi herceg irodalmi termékét valamelyik 
nagy drámai színházunk színpadán is. A 
közönség mindenesetre nagy érdeklődéssel 
tekint ez elé a ritka színházi esemény elé.

A nagygyűlés után a Dunapaiotában ünnepi 
lakoma volt, melyen nz első felköszöntőt Pékár 
Gyula mondotta a kormányzóra, majd Almásy 
Lászlót, a képviselőház elnökét, József Ferenc 
királyi herceget és Gulácsy Irént éltette. Ez
után a Petöfi-serleggcl

József Ferenc királyt herceg mondott ün
nepi beszédet

A robogó vonat elé ugrott 
Antal János földbirtokos felesége

A mozdony kerekei darabokra tépték
Zalaegerszeg, márc. 15,

f.1 Hétfői Napló tudósitójától.) Tragikus 
esemény történt tegnap a kurdi vasúti állo
máson. A pályaudvaron sokan várakoztak 
a Budapest felöl érkező személyvonatra. A 
közönség között volt Antal János kisvejki 
földbirtokos felesége. Abban a pillanatban, 
mikor a vonat berobogplt az állomásra,

Antalné a sínekre rohant
és a mozdony e!é vetette magát. Fékezni

Húsvéti vásárunk árai
az áresés mélypontján!

S*»vetlr»ntUnltnSI fcdrfcf .á.a.olhgt!

Női tavaszi kabát 1
a legszebb szövetekből, garantáltan /D*"J 
193i-es tavaszi fazonok .. kp.

Részletre F 31.—

V
•

Nöl mUselyem ruha « nj |
igen ízlésesen díszítve, a legújabb 1
mintákban.....................................kp. v feg

Részletre P 8.20 I

Leünyka Intézeti vöszonbluz n.35
Ja kékcsíkos anya? női, előírásos fa- ll ”" 
ionok, Pl.—áremelkedéssel, 6-os, kp. **

Részletre P 11.—

Nöl mdselyem.natlröfl j.jJ
minden nagyságban és dlvatszln- 1 * V|
ben, hiba nélkül..................... kp. 1

Részletre P |

Női íetiér műselymes Jumper n.3s .
színes szegéllyel, minden nagyság. / 1
bán .......................  kp. “ J

Készletre P 2.80 1

Nöl harisnya < 7x1
minden dlvatszinoen, minden pá- 1* ^9
rért garancia...................................kp. B 9

Veszteire »’ 2.10 9

Nadragkomblné .,5|
dlva'szinekben.................................kp. 1

Részletre 1* 1.00
Nöl mosó bőrkesztyű . M

tebér és sárga, rendkívüli Ar, kp r
Részletre P 6.80

Férfi zakö- és sportttltöny
gyapjuserge-béiéssel, a legjobb 4 E.00 
mimá-ban, igen gondos kiállítás. ZLal* 
rendkívüli Áron ..........................kp.

Részletre P 64.—

Féril-trenchcoat
elsőrendű Impregnált anyagból, Q9»30
komplett szabás..........................kp 93 íd

1 HA>sleteo F 38.

Férfiöltönyszövet
garantáltan elsőrendű minő-
ségü, tiszta gyaplnkamgarn. 1 < VV
és cbevlot, kiváló megvár Bal
gyártmány.................. ....kp.

Részletre P 16.—

Férfiöltöny, méret után
fenti szövetekből. első'endO V •
szabással, gondos kivitelben, f||l
teljes garancia mellett.. kp. W

Hész'etre P 100.-.

NŐI és férri-esőernyö r.jj |1
tartós minőség.............................kp. V h

Részletre P F.tO M

Etamine Bonnes Femmes ft.sn
150x250 cm nagyságban, cslpkemotlv H 
be.éttel, rendkívül ízléses slau tás kp. ”

Készletre P 8.-

Nöl trotőrclpö 19.321
fekete. |ó kivitelben ......... kp. Iw ■ |

Részletre P 14.50 H

Eérflclpő íqöüI
fekete, fűzői, regatta, kézi l.l,UV ■
műnk;! .........................................kp y

Készletre P 16. - |

▼r fv 4x zwfyvi f állandó érdeklődés mellett, naponia 4—fi óráit; k1 J 1 V cL li V VIlii K ,ttrt a v- Gr61 llaZH István-utca 18. sz. ruházati 1 
áruházunkban. Feketekávé - kóstoló ! |
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Szelvény. ITT LEVÁGANDÓ I

Ha ezt a szelvényt rendeléséhez mellékelve beküldi, vagy 
vásárlásakor bemutatja, akkor vagy egy lakkozott, nagy 
plrostojáat aranydiszitésset, vagy színes léggömböt, 

kávémércét, vagy piperecikket adunk 17

..PANNÓNIA**
SZÁLLÓ

Budapest, Vili, Rákóczt-ut S
Az előkelő családok régi, ióhirnevO találkozó
helye a város szivében, a kél legnagyobb pálya
udvar és a hajóállomások közelében, a villamos 

közüli vasutak csomópontjánál 
kényelmei közlekedés minden irányban

Legmodernebben átalakítva 
minden (kényelemmel felszerelve. 110 szoba. ISO 
ággyal. Központi Hitén. Lifl. Állami telefon Hl 
deg- és meleg folyóvíz vezeték az összes szobák
ban. Szobák fürdőszobával és töltettel. Külön 
fürdőszobák Kényelmes ízléses olvasóterem. — 
Fodrász, manikűr és pedikűr. — Pompás télikert, 
fényes éttermek, különtermek, kávéház. Kitűnő 
magyar és francia konyha, kiváló magyar és 

külföldi fajborok. Figyelmes kiszolgálás.
nfl«br»AI>ol«Uk Arainkat l

Szállótulajdonos: GlOck Frigyes. Az étterem és 
kávébáz tulajdonosa: l'elzmann Ferenc.

és hangsúlyozni, hogy a magyar nyelv volt nz 
a hatalmas erő, amely a magyar egységet 
megszerezte.

már nem lehetett, a mozdony kerekei el
kapták a szerencsétlen asszonyt és dara
bokra szakgatták.

összezúzott testtel, holtan szedték ki 
a kerekek alól.

A zsebében búcsúlevelet talállak, amelyben 
azt irta a családjának, hogy

nem bírja tovább az életet.
A t-agikus véget ért fiatal asszonyt elte
mették.
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6» Jkossag a pusztán
A gazda megszidta a Derest, a Deres megette a gazdát

Zalaegerszeg, márc. 15.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az Udvar

hely községhez tartozó Nyáros-punztán 
Pautka Vendel gyalogbéres szóváltás után 

vmhvIIIúvmI ée fülvkössel
Igyon verte Pillér József uradalmi gazdát. A 
gyilkost n csendőrség letartóztatta.
y Kihallgatásakor elmondotta, hogy a gyll-

kosság úgy történt, hogy öt Pillér gpzdn, mi
vel a rábízott ökröket nem tisztitottu meg, 
megszidta. Ezen Pautka annyira feldühö
dött, hogy vasvillával, majd Pillér kezéből 
kicsavart fütykössel

a gazdát addig ütötte, mig ki nem szen
vedett.

A gyilkos tudomásul vette a letartóztatásáról 
szóló vizsgálóbírói végzést.

Tizenfiat évi fegyfiáxta ítélték 
a w'lfios földbirtokost, 

oki agyonverte kedvesét
Bécs, márc. 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele/onjelen- 
léte.) A legfelsőbb törvényszék mn hirdetett 
ítéletet Joseph Jciller stanghofl földbirtokos 
gyilkossági bünperében, amely tavaly egész 
Európában oly nagy feltűnést keltett.

Jeitler, mint emlékezetes,
bestiális módon, kalapáccsal agyonverte 
• 17 éves Kiara Hcilinget, aki birtokán 

alkalmazásban állott.
A földbirtokost meghitt viszony szólni fűz
ték a fiatal leányhoz, aki, mikor nexusuk
nak következményei kezdtek mutatkozni, 
kényszeríteni akarta arra, hogy őt feleségül 
vegye. Miután pedig a leánytól másképpen 
nem tudott szabadulni, elhatározta, hogy 
meggyilkolja. Egy este

Érdekes fordulat a Mefhosz* 
sorsjáték bűnügyében

* ,6bIa elrendeli* a bizonyítási annak megállapítására, 
nova tűni el a Mefhosz-sorsjegyek árából befolyt 1380 millió 

és a nyereményekként felajánlott tárgyak
Nagy feltűnést keltett annak Idején a

á/EFHOSZ-sor»jálék botránya. A szövetség 
Janssky Jenő közvetítésével több előkelő fő
városi kereskedővel szerződést kötött tftrgy- 
sortjúték rendezésére. .A megállapodás szerint 

a sorsjáték bruttó bevétele Hz milliárd 
korona lelt volna,

Amelyből 4.5 mllliárdot fordítottak volna nye- 
reménytárgvnk vásárlására. Az nkelőbau részt
vevő kereskedők magúkra vállaltók a sorsjá
ték előkészítésének költségeit és terhűkre fo
lyószámlát nyitottak a Nemzett Hitelintézetnél, 
majd ugyancsak n kereskedők terhére köl
csönöket vettek fel több magánembertől.

Mór nz akció elején
differenciák merültek fci n rendezőség és

■ MEFIIOSZ vezetősége közüli, 
mert ■ szövetség vezetői soknlták az előkészü
letekre költött Összegeket. A házivlzsgálat után 

feljelentést is tettek
a sorsjátékot rendező intézőbizottság elnöke,

Körözőlevelet adtak ki
dr. Wiederkehr Jenő álorvos ellen 
A aok-ioglalkozásu Wiederkehr foötechnikue létére me^operálta 

egy ismerősét
A budapesti királyi bünletőlörvénvszék uy )- 

morólcvelct adott ki dr. Wiederkehr Jenő bu
dapesti lakos ellen, akit

csalással gyanúsítanak.
A nyomozólevél adatai szerint

BÉrbeadunK 
lelelonberendezásl

Készülékeink úgy az állami, mint 
a hásibeszéigetésokre alkalma
sak Kombinált készüfftkeinken 
városi telefonbe-xéluetések tar 
tama alatt házlbeszélgetésok la 
folytat! atók az ömeköttetés 
inegszaKitaaa nélkül. — Bankok, 
gyárak, kis- és nagyüzemek, 
gazdaságok és roag&uháztai tá
sok récére létesítünk legmo
dernebb automatikus, tél> 
automatikus, eoroskaposo- 

lású vagy eonalvAttós 
tele tonbai andaaóat

Ajánlattal díjtalanul készségesen szolgálunk

Eliuisst Priteg
Egyesült magyar maganteiolon 

is Elektromos ipar Rt
Budapest V., Zrlnyl-ifca 1. aaám 
Sorozatos telefonálóm *aut. 858 80 

becsalta öt a kastély parkjában elha
gyottan álló fiirdőházba, ott agyonverte, 

majd a holttestet a kútba dobta, 
hogy azt a látszatot keltse, mintha az áldott 
állapotban lévő lány szégyenében öngyilkos
ságot követett volna el.

A unencrncusladti esküdtbiróság a gyil
kos földbirtokost

12 évi sulyos börtönre Ítélte.
Miután a vádlott az Ítélet ellen fellebbezést 
jelentett be, szombaton foglalkozott az ügy
gyei a bécsi legfelsőbb törvényszék. A tör
vényszék az iratok ismertetése, valamint a 
párbeszédek elhangzása után megváltoztatta 
az esküdtbiróság ítéletét és a gyilkos föld
birtokos 12 évi büntetését

16 évi fegyházra 
súlyosbította.

Hechts Károly és janszky Jenő ellen. A tör
vényszék mindkét vádlottat

felmentette.
Fellebbezés folytán a tábla elé került az ügy, 
amely több tárgyalást tartott és btionyitást 
rendelt el arra nézve, mennyi az az összeg, 
ami a sorsjáték rendezőségéhez befolyt. Ennek 
során beigazolódott, hogy a postatáknrékhoz 
nnnak idején 1.380,000 000 korona folyt be az 
akció részére. A tábla most elrendelte a vizs
gálatot annak megállnpítására,

mire fordította a MEFHOSZ ezt az 1380 
milliót és hova került az a 400 millió ko
rona Is, amelyet a kultuszminisztérium 

utalt ki a snrsjátékakcló szanálására.
A blzonyitáskiegészltés kiterjed arra is, hogy 
hova kerültek azok az értéktárgyak, amelyeket 
a kereskedők ajánlottak fel nyereményekként. A 
tábla elrendelte az elsőbirósúgi eljárás sorún 
szerepelt szakértők újabb kihallgatását is.

A bizonyítás foganatosítására a tábla Rím, 
Jenő dr. láhlabirót küldte ki, aki április 20-tól 
folytatólag jár el

magántisztviselő
• foglalkozása és neve előtt ott díszeleg a , dr '• 
cim. A nyomozóiévá! kibocsátásáról terinósze- 
lesen értesült a rendőrség is és ekkor kiderült, 
hogy Wicderkehrnek egyéb elszámolása is van 
a hatóságokkal. Elsősorban is megállapították, 
hogy

más ügy miatt Is körözés alatt áll.
A törvényszék ugyanis nemrégiben elrendelte 
a körözést, mert egy régebben elkövetett csalás 
miatt

Bérháztelkek 
helyein eladók

L A FÜ-nton.PálHy-tár.Ganr-utca
Által határolt parcellázott lelkűkből 76 
nóity,i(W>lt<il kezdve Hatemeletes 
bArhásnk öuzenezd udvarokkal 
encedblyezve

2. Vlllér-u. és Earedes.u. sarok
3. Don*tl.«itoaS.saMötemelatápltbetA

Öröklakásoknak kitűnő helyek.
Bővebbet dr. Székely Márton Oftyvéd 

lrodálában. VII.. Erzsébet körút 32. szám 
alatt, dólutáná-(i közölt Telelőit: 448-22

Kös7önetnyilvánitás
Mindazoknak, kik felejthetetlen drága Jó fele 

•égem »lh«l»1oiá»s alkalmával ré»»vélOkkel fel
kerestek. bánatunkat enyhíteni Igyekeztek, ezutan 
fogadják hálál kötrónr Ilinket.

 Kürt Gyula 4« gyermeket. 

jogerősen egyhóaapi fogházra ítélték, de 
a büntetés kHHtésére nem JclprtkeMtt.

Ezenkívül úgynevezett szcmélylelráa-körözést is 
adtak ki ellene, mely úgy rendelkezik, hogy a 
hatóságok kutassanak utána és feltalálása ese
tén értesítsék a biinletötörvényszéket. Ebben 
a személyleirás-kftrflzésben 

mint fogtechnikus szerepel.
Wiederkehr Jenő neve Alj Abbas budapesti 

török szőnyegkereskedÖ hírhedt ügyeivel kap
csolatban

sokszor szerepelt már a nyilvánosság előtt.
Később különféle pörökbe keveredett és ekkor 
egy újságíró, megírta róla, hogy orvosnak adja 
ki magát és saját maga mesélte, hogy 

súlyos operációt végzett All Abbas fele
ségén.

Wiederkehr Jenő még a cikk megjelenése nap
ján beállított a főkapitányságra és sajtó utján 
elkövetett rágalmazás és hitelrontás elmén fel
jelentette az újságírót. A rendőrségen átvették 
a feljelentést, de ugyanakkor utánanéztek a 
dolognak és 

kiderült, hogy Wledekehrt körözik.
így történt azután, hogy a rágalmazóéi feljelen
tést annak rendje és módja szerint iktatták, de 

■ följelentőt nyomban ott fogták, a becsü
letére érzékeny Wiederkehr! azonnal letar

tóztatták
és az ügyészségre vitték. Ezúttal mint 

vlzgyógyász
szerepelt a letartóztatottak listájának foglalko
zási rovatában. .. . . ,

Később szabadlábra helyezték, de a rágal
mazás! pör azóta sem került tárgyalásra Most 
azután

egyszerre két körözés alapján keresik Wle- 
derkebrt,

akinek sok foglalkozása mellett érdekes tu
lajdonsága, hogy a magyaron kívül németű . 
angolul, franciául, törökül és japánul is beszél.

Előkelőségek ostroma 
gróf Zichy Frigyesné 

visszavont moziengedélyéért
Államtitkár felesége, grófné és volt képviselő a pályásók között

Gróf Zichy Frigyesnének moziengedélye 
volt Kecskeméten, a grófné azonban nem 
nyitotta meg moziját, hanem folyton oz en
gedély meghosszabbítását kérte a belügymi
nisztertől. A belügyminiszter több alkalom
mal eleget is tett kérésének, most azonban 
azzal a megokoiással, hogy a grófné hosszú 
idő eltelte után sem nyitotta meg moziját, 

az engedélyt visszavonta.
Kecskeméten csak egy mozi működik, 

Zichy grófnéé volt a második engedély, 
amelyet azonban nem hasznosítottak. A bel
ügyminiszter határozatának Ilire hamar el
terjedt és máris

megindult a nagy ostrom

Gépfegyverekkel és könny
bombákkal verték le

a legújabb amerikai ffegyenclázadást
■'1 ~ ■ j

A két gyilkos mllllomosflu is rászívott a zendülésben
New York, március 15.

CA Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése., Ár. llliua'.s államban lévő állami 
fogház lakói közölt szombaton zendülés tört 
ki, amelyet csak a legnagyobb nehézségek és 
omberáldozotok árán sikerült elfojtani. Az 
Őrszemélyzet és a kitört rabok közötti tűz 
harcnak

négy halálos áldozata van,
— mind a négy a foglyok sorából került ki. 
Az illinoisi kórházban negyvenöt sulyos se
besült jét ápolják a zendülésnek. A fogház 
háromszáz többi foglyát sikerült bilincsekbe 
verni és visszaszállítani cellájukba.

■S ■ ■ ■■ l'lr”házambnn lazelónyAaeb
Hl I ■ 11 HU IBM ''mbeszcrcziu-tAk részletre I,DUIUI UnFttmes Bertalan

Vll, HAroly-ktirut tl.sa.

SáSWfi BÚTOR LERAKAT
Címre Ügyelni' Vili. JOzaat-uica 18. Címre ögyefnl I 
Nagy árleazáiliiáa. Dós raktár.Legkönnyebb fizetési feltételek

MORKRN BÚTOR SZÁLON
InnrraflvMaék ál'al tervezett Mart ée polgári lakbereadezá 
•et kiállítása. Nagv érleszál'ltáa 1 r»ó« rrk Rr ! > eJJdcnyehb 

u*mi itutr. MiMi'ia.liMiaiüp.

Paplanok
Tóimra pap|ankd,tüfls*', Einiez^M m.

gjy Átdolgozásokat vállal.

óvás
1. A M. Kir. Kereskedelmi Mfaiuto

1928. évi 74.264. számú rendeletével a rui 
húzkodó közönség érdekeinek megvédésére 
a posztóval való házalást az egész ország 
területére eltiltotta. 8

2. Házalóktól tehát senki ne vásároljon 
saövetet, mert azok silány minőségűek; dP4< 
gábbak mint a legális kereskedőknél és aj 
olyan vásárlással a laikus közönség be van 
csapva.

3. Aki a mai nehéz viszonyok között ru, 
házat! anyagot vásárol, azt kizárólag szabó, 
mesternél vagy a posztó- és bélésárukeres. 
kedőnél szerezze be, mert azok megbizha- 
lók és mindenkor felelősségre vonhatók.

4. Kerülje el a nagyközönség a ruha be. 
szerzésénél a szabó-közüzemeket és kizáró* 
lag képesített szabómesternél eszközölje ren
deléseit azért, mert a tanult szabómesternél 
'óbbat, szebbet, divatosabbat és olcsóbbat 
kap, előnyösebb feltételek mellett, mint a 
közüzemeknél vagy a fogyasztási szövetke
zeteknél.

5. Fazon-munkáját ne bízza kontárokra 
és hangzatos cimü vállalatokra, mert azok 
nem tudnak még viselhető ruhákat sem ké
szíteni.

0. Aki a tanult szabómesternél eszközli 
rendeléseit vagy a legális kereskedőnél 
szerzi be a ruházati anyagokat, az egyben 
saját érdekelnek megóvása mellett hazafia
sán Is cselekszik, mert a nemzet t^melfl 
osztályait erősíti.

T. Támogassuk á haza! ipart.
Szabómesterek Országos Szövetsége 

a megüresedett második kecskeméti mozi-, 
engedély elnyeréséért.

A sok pályázó között Ismert előkelőségek 
nevei is szerepelnek. így többek között pá
lyázik a kecskeméti morikoncesszióra Má* 
riássy Barnánc, nyugalmazott államtitkár 
neje, özvegy Batogh-M.: Ffcréncné, született 
Forgách Ilona grófnő, Papp Samu dr., volt 
tordaaranyosmegyei képviselő.

A belügyminiszter a pályázók kérvé
nyeit leküidte a kecskeméti rendőrség

hez
véleményezés végett és annak alapján dönt 
arról, hogy ki kapja Zichy grófnő visszavont 
moziengedélyét.

A nyomban megindított vizsgálat megállás 
pitottn, hogy

a zendülés oka a rossz Koszt, 
emiatt zúdultak fel a rabok. Az őrszeméig 
zet

gépfegyverekkel és könny, valamint 
gázbombákkal fogadta a munkater

meikből klrohanó rabok ostromát 
A fegyencek a fogház éttermét és két hatal< 
más mühelyhelyiségét teljesen összeróni* 
bolták.

Érdekes, hogy az illinoisi fogházban őrzik 
a gyilkosság miatt életfogytiglani fegyházra 
ítélt két milliomos fiút: Loebot és Leoboldot, 
akik szintén résztvettek most a lázadásban.

Látványosság a
MObutoriparlRt. 

lakásberendezési kiállítása, ahol az 
ulirányu és stílbútorok nagy válasz
tékban, előnyös álban kaphatók. 
Saját tervezőiroda

VI., Liszt Feienc-tér •. •*

Tekintse meg Főiden béta

Vlctorta BÜTOIt-szalónlit
Vlinavs o«AsaAr*Qt t. Óriárt váltásiéit l Réw’«í« Mi

loháBy-ntca SS
Konyha-Előszoba^.^

Dohány-utca tg Kazinczy n. tar- k

— <d *■ o,CBd ré“,e<rrf

Bútor
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te Eiffel toronvrúi ugrott le egv 

volt pesti bőnk tisztviselő parisban
magyar ^rlstaigazpiványa segitsfigfiuel agnoszkáltflk 

Banyai rai szetroncsolt holttestet
Megdöbbentő öngyilkosság híre érkezett 

tegnap este Párizsból a magyar fővárosba. 
A jelentés szerint

Bányai Pál 35 érés volt pesti banktiszt
viselő szombaton leugrott az E!ffel-to- 

rony második emeletéről 
és holtra zúzta magát.

A szomorú hir nagy részvétet kelteti 
Budapesten, ahol a hányatott életű bank
tisztviselőt igen sokan ismerték és szeret
ték. Bányai Pál, aki igen jómódú családból 
származott, a konjunkturális idők után ke
rült ki Párizsba, miután

a budapesti tőzsdén igen jelentékeny 
veszteségek érték.

Bányai kezdetben igen jól el tudott helyez
kedni a francia fővárosban, egy nemzetközi 
szállitmánvozási vállalat levelezője lett és 
annyira jól ment a sora, hogy menyasszo
nyát is ki tudta ■ vinni mayához. Esküvőjü
ket hamarosan meg is tartollák odakint.

Két esztendővel ezelőtt történt, hogy 
Franciaországban nagyon megnehezítették 
az idegenek munkavállalási lehetőségét és 
ennek során

Bányai Pálnak Is felmondják állását, 
úgyhogy haza kellett jönnie. Miután azon
ban idehaza nem tudott elhelyezkedni, né
hány hónapos ittartózkodás után újra csak

visszament Párizsba, ezúttal azonban fele
sége nélkül. Az asszony néhány hónapos 
kisgyermekükkel pesti rokonainál maradt.

Bányai mindent megkísérelt odakint, 
hogy álláshoz jusson és mivel a tisztviselői 
sorban sehol nem tudott elhelyezkedni, a 
nehéz testi munkától sem riadt vissza. Több 
hónapig a párizsi földalatti vasút áramfej
lesztő telepén mint fütő állott alkalmazás
ban. nem régen azonban innen is elbocsá
tották.

Ugylátszik, a nagy nyomor és a sok nél
külözés érlelte meg benne a végzetes elha
tározás gondolatát. Szombaton délután el
ment az Eiffel-toronyhoz, a lifttel

felvitette magát a torony második 
platójára 

és egy óvatlan pillanatban átvetette magát 
a korláton. A szerencsétlen ember zuhanás 
közben súlyos sérüléseket szenvedett a to
rony vastraverzei között, úgyhogy már 

halott volt, amikor teste a földre ért.
A borzalmasan szélroncsolódott holttestet 
egy zsebében talált magyarnyelvű tu
ristaigazolvány segítségével sikerült ag- 

noszkálnl
s ennek nyomán értesítették azután távira
tilag a Budapesten élő családot, amely min
den valószínűség szerint hazahozatja a tra
gikus sorsú Bányai Pál holttestét.

■
4

Elevenen eltemettek
egy pásztort

A tetszhalott dörömbölésére felásták a sírt
Páris, március 15.

Borzalmas eset történt Malaga mellett, 
Bobadillában. A községi orvos holtnak nyil
vánította az öreg kecskepásztort, akit élette
len állapotban talált meg ágyában. A kecske
pásztort koporsóba tették és eltemették. Né
hány órával később

a temető látogatói tompa kiáltásokra és 
dörömbölésre lettek figyelmesek. 

Rémülten értesítették a rendőrséget, amely 
elrendelte a koporsó felnyitását. Borzalmas 
látvány tárult a sirt körülállók elé. A sze

rencsétlen kecskepúsztoi ,
a kínoktól eltorzult arccal, kihűlt testtel 

hasra fordultán feküdt a koporsóban.
A rendőrorvos megállapította, hogy alig né
hány perce halt meg. Kezén és össze-vissza 
ütött térdén világosan látszott, hogy irtóza
tos halálküzdelmet kellett folytatnia. A sze
rencsétlen embert

tetszhalott állapotban temették el.
A falu parasztlakossága meg akarta lincselni 
az orvost, aki a kecsekepásztort holttá nyil
vánította.

Forradalom Monté Carloban
Kávéházakban üléseznek 

akik detronizálni
Páris, március 15.

Monté Carloból jelentik, hogy különböző 
híresztelések szerint Monacóban forradalom 
kitörése áll küszöbön. Állítólag összeesekü-

a „fiikos** összeesküvők, 
akarják II. Lajost
vők szervezkednek, akiknek az a céljuk, 
hogy II. Lajos herceget lemondassák trónjá
ról és vejét, Péter herceget tegyék a helyé
be. Az utóbbi Monaco lakossága körében hir
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szerint nagy népszerűségnek örvend.
Különböző kávéházakban máris több 

titkos üsszcesküvö-ülés folyt le
•s a rendőrfőnök Indíttatva érezte magú' 
hogy az őrjáratokat megduplázza.

Mindeddig azt hitték, hogy Péter herceg 
aki időközben elvált Sarolta hercegnőtől 
Franciaországban, messze Monacotól él. 
Most azonban kiderült, hogy

a trónnsplráns herceg egy kastélyban 
ütötte fel a főhadiszállását,

amely mindössze két kilóméternyire van a 
monacói határtól.

A monacói forradalmárok terve az, hogy 
április 15-én felkelést szerveznek. Ezen a 
napon — mondják — Monaco népe kivonul 
az utcára és valóban alkotmányos és parla
mentáris kormányzatot követel. Erre

Péter herceg bevonul Monacoba, II. La

jost pedig megfosztják trónjától.

Lajos — hangoztatják az elégedetlen elemek 
— rendőrkormányt állított országa élére és 
személye fölött a legcsekélyebb bírálatot 
..ein lehet gyakorolni. Aki nyilvánosan al ár
•sak egy szót is ejt ki ellene, a törvény elé 
*:erül. Sőt —határozottan rossz nyelvek sze
rint —

Lajos még országa úgynevezett jó társa- 
só*ában sem örvend valami nagy nép

szerűségnek.
Ila valahol megjelenik, az utóbbi időben mór 
senki sem emelkedik fel a helyéről, amit a 
herceg mindannyiszor irónikus mosollyal 
nyugtáz.

Ugylátszik, Monaco sem akar elmaradni a 
többi „hatalom" mögött és történelmet akar 
csinálni.

Törökország felé szökött 
feleségével a sikkasztó 

győri textílnagykereskedő
Győr, mór. 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A győri rendőrségen változatlan 
eréllyel folyik tovább a nyomózás a nagy
arányú sikkasztások után eltűnt győri nagy
kereskedő, Kirschner Dezső bűnügyében, is
meretes, hogy

az előkelő győri textilárunagykereskedő 
feleségével együtt a múlt hét elején el

tűnt a városból.
cm sokkal eltűnése után a Győri Textilmű

vek Rt. ötvenezer pengős sikkasztás miatt 
feljelentést tett ellene. Vasárnapra

a feljelentések összege már a hatszáz- 
esér pengő körül mozog, 

mert egymásután érkeznek ujabb és ujabb 
sikkasztási panaszok Kirschner Dezső ellen.

A rendőrség vasárnapi nyomozása min
denekelőtt megállapította azt, hogy

Kirschner Árpádutl főüzletén kívül egy 
titkos fióküzletet Is tartott fenn a dr. 

Kovács-utcában.
Ebben az Üzletében rengeteg árut adott el 
bízom dny raktárából.

Vasárnnp a késő délutáni órákban tele
fonjelentés érkezett Bórából a győri rendőr
ségre. A jelentés szerint a győri rendőrség

megkeresésére arról srámolnak be nyomo
zásuk alapján, hogy

Kirschner Dezsőt feleségével együtt ked
den n Semmerlngen látták és a nagy
kereskedő szerdán Bécsből tovább uta
zott, minden valószínűség szerint Török

ország felé.
A győri rendőrségen holnap természetesen 

tovább folytatják n nyomozást és mindenek
előtt Neubrunn Gézát, a cég üzletvezetőjét 
hallgatják ki tanúként.

PAPAGÁJBAN
n világvárosi varloténüsoron 
kívül a külföldről hazaérkezett

RIGÓ JAIVCSE
és híres c’gányzene ara 

továbbá a

Papagáj-Jazz 
felváltva szolgáltatták n ha- 
gúlától zenét reggel S óráig.

OCCASIO.LV


« HÉTFŰI HAHÓ Budapest, IMI mireiua 1*

egy brutális apa
A gyermeket haldokolva vitték kórházba, 

az apát letartóztatták
Zalaegerszeg, műre. 15.

<4 Hétfői Napló tudósítójától ) A rend
őrség vasárnap letartóztatta Vejt József 
vaalcapusztai gazdasági cselédet, aki ke
gyetlen módon félhoura verte kislányát. 
Ve/f József valami csinylt-vés miatt meg 
verte hétcsztendős kislányát. A gyermek 
sirni, sikoltozni kezdett, mire a fel dühöd ölt 
ember

bajánál fogva megragadta a gyermeket

Schmidt Mihály, a Néparéna 
volt bérlője pert indít 

a főváros ellen
57.000 pengőt követel a várostól

Nagy meglepetést keltett a törvényhatósági 
tanács minapi döntése, amellyel n városligeti 
Néparéna további hatévi bérletét nem Schmldt 
Mihálynak, a régi bérlőnek, hanem Czája Já 
nos birkózóba/noknak juttatta. A meglepetést 
kellő döntés mögött érdekes kulisszatitkok hú
zódnak meg és annyi tnegállapitnató, hogy 
Schmldt nemcsak azért nem kapta meg újra a 
bérletet, mert n legkevesebb bért ajánlotta 
fel, hanem ezenkívül más okok Is közrejátszot
tak a döntés Ilyen alakulásában. Az is meg
állapítható már, hogy

■ fővárost súlyos veszteség fogja érni 
a városligeti kiscirkusz bérlőjének változása 
miatt.

48.- 58.-Férfiöltönyeink jó anyagapengős

és páratlan olcsósága a legnagyobb megelégedést váltotta ki.

Női, férfi és sazdász Hubertus lódenkabátiaink 73 so
anyaguk tiszta gyapjulóden--------------------------------------------egységára Mw

Nöl kabátok, ruhák:
Tavaszt női dubl kabát 97,50

29.50

48-
Gyapjú iweed nöl kabát 

modern tavaszi fotonban ... ................... ... -

Scharmolln nöl kabát
Huta gyapjú, fekete ét sötétkék........ ... t ... -

Mintás mOselyem nöl ruhák 
nagy válasrtékban, Minős fazonokban ._

Nöl szövetruha 
gyapjú eotlnból. a lejnjabb fasonokbaa

Ptlssé nöl all 
gyapju-eoltnból. sötétkék, fekete éa fehér színben ...

Puplin nöl blúz 
felér éa drapp, elsőrangú mosó — _ .—

Oxford nöl blúz
saját nyakkendővel, saép mintákban _. —

8-50
5.20

trcnsooat fasónban, 4ö-ö» nagyság ....................„........ ........... .....
Számonként (6 cm.) P 1.— áremelkedés

Matróz gyermek-kabát
sötétkék seviotból, „46-öa, • és fél évesnek ... ,....... _ _. .

Számonként P 1.50 áremelkedés

Flu matróz-öltöny sötétkék aeviotból. 
bélelt kabát éa nadrággal, á-es síim, 6 évesnek ...................

Ssámonként P 1.GO áraméi kod és 

Leányka matróz-ruha m«b«.
la kivitelben, 65-ös nagyság, fi évesnek .....................................

Számonként P 1.50 áremelkedés

Leányka tweed szövet-ruha
Minős kivitelben, 45-ös nagyságban, 8 és fél évesnek.............

Rsámnnként P 1.— áremelkedés

Leányka klot-köténv
szép díszítéssel, jó fazónban, 46-ös nagyság ... ... ... ...... ... 

Beámoíként SO flilér áremelkedés

Leányka áldozó-ruhák nagy vúlasztékban

P13-
4450

P12-50

, 530
, 1.70

Gyermekkabátok, ruhák:
Gyermek Hubertus lóden-kabát -s 9.50

trcnsooat fasónban, éö-ös nagyság ... „      _ 1’ ■ AH

Postai megrendeléseket utánvétellel (5 pengőn felül) költségmentesen szállítunk
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és fejét az ajtófélfába verte.
Perceken át tombolt a brutális apa, akinek 
kezéből csak nagynehezen tudták kimen 
leni a kislányt. A haját addigra teljesen ki
szakította és

a szerencsétlen gyermek életveszélyes 
sérüléseket szenvedett.

A kislányt haldokolna vitték kórházba, Vejt 
Józsefet pedig letartóztatták.

Schmldt Mihály ugyanis pert indít a főváros 
ellen és cgy régebbi Igényléséből kifolyóan 
jelentős összegű kártérítést követet. Még 1927- 
ben történt ugyanis, hogy a főváros hasznosítani 
akarta a Főherceg Sándor-utcai régi képviselő
házat és elfogadta Schmldt Mihály cirkusz
igazgatója ajánlatát, aki az épületet birkózó
versenyek és cirkuszi mutatványok céljaira 
akarta kibérelni. Schmldt le is fizette a bérleti 
dl] első részéi, de

■ tanács Időközben megtagadta a szerződé* 
jóváhagyását,

mert rájött, hogy a nagyniultu, tradicionális 
épületet mégsem szabad cirkuszra átalakíttatni.

Méteráruk:
Crene mongol 

dlvatszlnekben, métere —

Tiszta selyem gtorgetlo
nehéz minőségben, oca 100 om. sséles, métert _ — _ — —

Tiszta selyem crepe marocccln 
ma 100 om szélM, métere . _ — .........i. —

Tiszta gyapjú férftszővet
divatos tavaszi színekben éa mintákban, ooa 150 cm. eaélea, m

HŐI kosztom és kabát Iweed kelme 
tto em. eaélea .. . ........................— — ... ... i- — — — — — — — —

Tiszta gyapjú crepella
minden divatsslnben, cca loo cm síéles, métere — ™ — ... — w.

Finom minőségű mosódelén újdonság
gyönyörű mintákban, métere ... _........  ... ...... — ~ -

Kiváló mosó mGselymek
a legújabb mintásaiul, métere ............. _ ... ~. ...

Színes mintás oxford és puplin
binr.ra, nöl éa ryormekruhára, férfi fehérneműre éa pijaméra

AndrAwy-ut 47
Schmldt Mihálynak Jelentős kára származott 
ebből a határozatból, jnerf előzőleg már befek
tetéseket eszközölt.;árlistákat szerződtetett én 
mégsem kapta meg a bérletet. Schmicdt akkor 
kártérítési Igénnyel lépett fel a fővárossal szem
ben és

129-000 pengőt követelt.
Megindultak akkor az egyezkedési tárgyalások, 
melyek során n cirkuszignzgató 57 000 pengőre 
mérsékelte igényéi és a tiszti ügyészség java
solta is, hogy peren kívül, békés utón egyezzen 
meg a főváros, mert per estién a város maradna 
a vesztes fél és az esetben még a jelentős per
költségeket is viselnie kellene. A megegyezés 
azonban egyre húzódott és a mai napig sem jött 
létre.

Schmidt Mihály uj bérleti ajánlatában ki
jelentette, hogy amennyiben a főváros neki 
ítéli a cirkusz további bérletét, úgy erről

a kártérítési igényéről teljesen lemond

Wekerle Sándor 
pénzügyminiszter nem engedi 
meg a Margithid kiszélesítését
Nehézségek a tavaszi közmunkák megindítása körül — 
A kormány nem vállalja a háztulajdonosoknak nyújtandó 

tatarozás! hitel kamatdiiferenciáját

• r

A főváros törvényhatósági tanácsa leg
utóbb tárgyalta az uj dunai hidak megépíté
sének az ügyét. A két uj Duna-hid építési 
költségeinek az előteremtése tekintetében 
nem jött létre megállapodás a főváros és a 
kormány között, ellenben felmerült egy

8-80
3.90
138
1.45
]30

Szenzációs vacpo
— P 2.— borral eg„ 
beszél az egész városit

és megfizeti 47.000 pengős hátralékát Is, amely, 
a százalékos részesedési differenciákból kelet- 
körött. A főváros tehát a Schmfdt-féle bérleti 
ajánlat elfogadásával több, mint 100.000 pengő
höz jutott volna, mert megszűnt vc*lna 57-000 
pengős kártérítési kötelezettsége, amely pedig a 
tiszti ügyészség szerint is megilleti a bérlőt és 
hozzájutott volna 47.000 pengős kinnlevőségé
hez is-

Most azonban, hogy a törvényhatósági tanács 
Czája Jánosnak adta a Néparénát, Schmidt 
újból megindítja az említett kártérítési pert és 
igényét most már a többéves kamatokra is lei. 
terjeszti, úgyhogy a főváros kétségtelenül nagy 
összeget lesz kénytelen kifizetni. A legjobb 
eset az, hogy a főváros elengedi Schmidtnek a 
47.000 pengős tartozását és ezzel szemben kéri 
majd a kártérítési per megszüntetését, de igy is 
közel 50.000 pengőjébe fog kerülni a Néparéna 
bérlőjének személyében történt változás.

terv, amely átmenetileg munkaalkalmat je
lenthetne és egyben csökkenthetné azokat a 
forgalmi akadályokat, amelyek a jelenlegi 
Duna-lddak túlzsúfoltságának a következ
ményei.

A Marglt-hid kiszélesítéséről van szó, 
amelynek tervei még tavaly elkészültek. E 
tervek végrehajtásához mindössze négymil
lió pengőre volna szükség. Az építkezést 
még szeptemberben meg lehetne kezdeni és 
pedig úgy, hogy a hid egyik fele a forgalom 
számára szabadon maradna.

A főváros vezetői a Margít-hld kiszélesí
tése ügyében érintkezést kerestek a pénz
ügyminisztériummal, amely azonban

a legridegebben elzárkózott ■ fedezet 
előteremtésének engedélyezése elől.

Wekerle Sándor pénzügyminiszter ugyanis 
kijelentette, hogy a mai aehéz időkben, ami
kor a két uj hid költségeinek előteremtése 
is sulyos gondokat okoz,

nem hajlandó engedélyezni a Marglt- 
hid kiszélesítését 

és pedig főként azért, mert a pénzügyi fe
dezetet előteremteni nem lehet. A főváros 
vezetősége ilyen körülmények között kény
telen volt ezt a minden oldalról nagy szim
pátiával fogadott tervet elvetni.

De sulyos akadályok hárulnak a többi 
tavaszi közmunkák megindítása elé is. így 
például

az Erzsébet sugárút építkezéseinek • 
megkezdéséről belátható Időn belül szó 

sem lehet.
A kezdeményező feladat a közmunka
tanácsra hárul, ennek azonban nincs forgó
tőkéje. Különben is előbb törvényjavaslatot 
kell benyújtani az Erzsébet sugárút építésé
vel kapcsolatos kérdések rendezése érdeké
ben. Ez a törvényjavaslat most készül, do 
mire tető alá kerül, addig hónapok telnek 
el.

Ugyancsak sulyos a helyzet a háztataro- 
zások megindítása ügyében is. Legutóbb 
ebben az ügyben értekezlet volt Ripka Fe
renc főpolgármesternél, amelyen bemutat
ták a tatarozás! szabályrendeletét. Ez a 
szabályrendelet különböző, egészen kis je
lentőségű kedvezményeket nyújt azoknak 
a háztulajdonosoknak, akik házaikat még 
ebben az évben tataroztatják.

Nem oldotta meg azonban az értekez
let a hitelproblémát, 

pedig köztudomású, hogy hiába volt akár a 
főváros, akár a kormány bármilyen rende
leté, tőke hiányában egyik háztulajdonos 
sem fog tatarozóéi munkálatokba kezdenie 
A főváros vezetői kezdetben úgy. tervezték, 
hogy a háztulajdonosoknak olcsó hitelt sze
reznek és a kamatdifferenciát a főváros és 
az állam közösen vállalná. Ebben az irány
ban is érdeklődött a főváros vezetősége a 
pénzügyminiszternél, aki azonban kijelen
tette, hogy

az állam nehéz pénzügyi helyzete miatt 
nem hajlandó a kamafdlfferencla válla

lásában résztvennl.
Ilyen körülmények kötött aligha fognak a 
tavaszi hónapokban jelentősebb közműn- 
kők megindulni.

ö R ÖKLAk ÁS
A mai modern követelményeknek mindenben megfeleld, 
olcsó, elsőrendű kivitelű

DrMlakasok kaphatok lakMrtdr:srzteissl:
Tátra-u., Horthy Miklósai és DoMltfk utcai héaalthsn. 
(Thököly ni közvetlen kóxetében > Bővebbet: GÁBOR 
MIKLÓS mérnök, őrőklakáa- és kislak átépítő írótálé- 

Mérleg otca 2., «. 5. Délelőtt lGtóli-lg. 
tthrtétl 4-tAl 8 lg, Telefon: 822-13,
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Impozáns keretek között ünnepelte 
vasárnap az egész ország március idusát

A társadalmi egyesületek és az egyetemi ifjúság ünnepségei a Petőfi- 
szobornál — Kegyeletes ünnepély a háborította honvédsiroknál

Március idusát, a magyar történelem leg
szebb emlékű ünnepét ezidén is impozánsan 
ünnepelte meg ax egész ország. A főváros há
tait loboyódiszbe öltöztették, a főbb útvonala
kon nemzctiszinü szalagos diákok, főiskolai 
hallgatók csapatai vonultak fel mór a kora 
délelőtti órákban. Az egyetemi ifjúság és a kü
lönböző társadalmi egyesületek ugy a főváros
ban. mint a vidéki városokban számos nagy
szabású ünnepélyt rendeztek, amelyekről alábbi 
tudósításunkban számolunk be részletesen,

A Tesz és az egyetemi ifíuság 
ünnepélye a Pét üti-szobornál
A Társadalmi Egyesületek Szövetségének 

kötelékébe tartozó testületek tagjai vasárnap 
mái- a kora délelőtti órákban a keleti pálya
udvarnál gyülekeztek és innen zászlókkal és 
zfnekl sérett el vonultak fel a Petöfi-térre, Pe
tőfi Sándor szobra elé. A szobor körül több
ezer főnyi tömeg helyezkedett el, amikor Ilos 
vay Gusztáv nyugalmazott államtitkár, a Reví
ziós Liga elnöke megnyitotta az ünnepi nagy 
gyűlést, majd

URMÁNCZY NÁNDOR,
a TESz elnöko lépett a szónoki dobogóra és 
lendületes szavakban méltatta március 15-iké- 
nek jelentőségét. Utána

HERCZEG FERENCZ
lépett az emelvényre s kezében tartva Rother- 
mere lord üzenetét, igy szólt az egybegyűltek
hez:

— Rothermere lord, a magyarság és az igaz
ság harcos barátja hozzám intézett levelében 
arra kért, hogy üzenetét olvassam fel a Petöfl- 
szobor tövében összegyűlt ünnepi közönség
nek. Ennek a kérésnek teszek eleget, amikor 
az üzenetét itt felolvasom.

A közönség lelkes ovációja közepette ol
vasta fel azután Herezeg Ferenc az üze

netet.
Majd Szabó József, Beke Károly, Kontra Ala
dár, Kacsák Miklós mondottak beszédet és he
lyeztek koszorút a Petöfi-szobor talapzatára. 
A gyűlés llosoay Gusztáv zárószavaival ért 
véget.

Az egyetemi Ifjúság is Impozáns külsőségek 
között ünnepelte meg március lö-lkét.

Az egyetemi templomban tartott mise vezette 
be az ünnepségeket, majd a diákság zárt so
rokban a Batthyóny-örökmécses elé vonult 
és az emlékművet megkoszorúzták. Innen a 
Szabadság-térre vonultak az egyetemi ifjúság 
zárt csoportjai s itt a Himnusz akkordjai mel
lett nyitották meg az ünnepélyt. Mind a négy 
irredenta-szobrot megkoszorúzták, lelkes, ha- 
fzédek kíséretében. Ezután a Kossuth Lajos- 
téren

• Kossuth-szobrot koszoruzlák meg.
Innen a diákság a Vigadóba vonult, ahol Né- 
lám La jós, Hütil Dezső és Huttyra Ferenc 
egyetemi tanárok védnökségével tartottak nagy
szabású ünnepélyt. A Hiszekegy cléneklése 
ulán Gedényi Mihály tartott megnyitó beszé
det, majd Ladányi Ferenc elszavalta a Talpra 
magyar-t. Az egyetemi énekkarok hazafias 
énekszámai és Esterhás István záróbeszéde 
után az ifjúság küldöttség© a déli órákban 
felment a Várba, hogy megkoszorúzza a Hon 
uéd-szohrot. A szobor előtt Komán József 
mondott emlékbeszédet.

Délután három órakor diszruhás rendörök 
éi csendőrök kordonja és többezer főnyi kö 
zdnség sorfala között

■ Petőfi-szoborhoz vonult az egyetemi 
ifjúság

’ itt folytatódott az emlékünnep. A szobor ta
lapzatáról Stmó Ferenc Két unoka című versét 
szavalta el, majd Boros Ferenc beszéde ulán 
vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre tartott ünnepi 
beszédet. A Petőfl-térről a Kossuth-nóta hang 
jai mellett ot diákság a Muzeam-kertbe vonult, 
fihol a muzeum lépcsőin Dezsényi Béla beszélt 
’z egybegyűltekhez.

Egyéb ünnepségek
A Székesfővárosi Népművelési Bizottság a 

főváros leventéi számára a tabáni és kerepest- 
temetőben rendezett hazafias ünnepséget.

A háborította tabáni temető bonvédzlrjal- 
hos nagy számmal vonultak fel a leventék, 

a kcrepesi-lemetőben pedig a Petőfi család 
MfJAnól a a negyvennyolcas honvédek sircmlé- 

előtt tartottak ünnepélyt.
óz Akadémia-utcai GpOSz-ház előtt, ahol 

1840-ben Bem József tábornok lakott, vasár
nap

hatásos ünnepség keretében leplezték le a 
a ház falán elhelyeaett Bem Jőzsef-emlék- 

. táblát.
,1 ünnepségen, amelyen résztvett a budapesti 
tengycl követség részéről Lubomirsky István 
herfeg is, a Maayar Lengyel Egyesület tagjai 
mondottak buzdító beszédet.

A,««gyar újságíró társadalom te kegyelet
tettel adózott március ló iké emlékének.

J’Mámnp délelőtt a Magyar Ujságirék Egyesű 
'f’fnek küldöttsége Sziklai János kormányfő 
tenársos vezetésével kiment a temetőbe, ahol 
Ty^oruztn Jókai Mór síremlékét, majd a 
■ joq tőrén Petőfi Sándor szobrára tett koszo 
rn*« hlldöflsfg.

■ h *’ r.nftP e**e •* ujságirólestölelek az OH 
Usog f ^*8r*crmében rendezték meg a szó-

. szabadság-lakomát.
1 íclköszönlfit Márkus Miksa udv. tan., 

a Mngyar Újságíró Egyesület elnöke mondotta 
Horthy Miklós kormányzóra. Ezután Márkus 
Miksa felkérte Szatmári Mórt, hogy ünnepi 
beszédét mondja cl. Szatmári Mór nagy hatást 
keltő beszédében méltatta a nemzeti ünnep 
jelentőségét s beszédét hosszantartó tapssal és 
lelkes ovációval fogadták. Szatmári beszéde 
után több felszólalás hangzott cl a lakoma a 
Késő éjszakai órákban ért véget.

A Magyar Izraelita Egyetemi és Főiskolai 
Hallgatók Országos Egyesülete vasárnap dél
előtt a Pesti Lloyd társulat palotájában ren
dezte meg ezévi március tizenötödiki emlék
ünnepélyét, amelyen nagyszámú és előkelő kö
zönség jelent meg. Részt vett az ünnepségen a 
pesti izraelita hitközség elnöksége és elöljáró
sága Stern Samu udvari tanácsos és budai 
Goldberger Leó vezetésével.

Az ünnepély a Hiszekegy cléneklésével kéz 
‘födött, amelyet az izr. tanilóképzőintézet fér
fikara adóit elő. Ezután Fábián Béla ország
gyűlési képviselő tartott ünnepi beszédet, 
majd dr. Rigler Tibor az ifjúság nevében be
szélt és hatásos szavaikkal emlékezett meg 
március idusának jelentőségéről. Partos Gyula, 
a Nemzeti Színház tagja szavalta el a Talpra 
nagyar-t és több sikerült művészi számmal 
fejeződött be az ünnepély.

A budapesti aut. orthodox izr. hitközség a 
nemzeti ünnep alkalmából Kazinczy-utcai fő
templomában ünnepélyes istentiszteletet tar
tott, amelyen megjelent a hitközség vezetősége, 
.lén óbudai Freudiger Abrahám elnökkel. Az 
istentiszteleten Sussmann Viktor rabbi mon
dott imát a nemzet boldogulósáért.

A BSZKRT székházának nagytermében is 
ünnepélyt rendeztek. Márkus Jenő h. vezér

még sokkal Olcsóbb mint volt
Március 16-tól Április 4-ig

Futószőnyeg
modern, csíkozott. 65 cm szélet,, 

méterje P l,s
Futószőnyeg
rendkívül tartós, minden színben, 
mintázott 65 cm azéles. méterje . P 
90 cm szélességben méterje . P

Duplahurkos 
futószőnyeg 
különleges szén klmínlázásban. 05 cn> 
széles, méterje...................................... P
90 cm szélességben méterje . P 4.80

Sezlonátvető
gobelinszövésü. szép mintákkal, drb P

Fallszőnyeg 
izmira a utánzatu. mindkét oldalon 
használható...........................................P

Karamánla sezlon
átvető 
szép néma mintával, darabja . .

Duplahurkos 
szobaszőnyeg 
strapára rendkívül tartós. 300X200 cm 
nagyságban ........................................ P

Süppedő nyírott
velour nagyszőnyeg K7.- 
perzsa mintával. 250X170 cm nagy- Nf I 
ságban ......................... ..... P
290Xt00 cm nagyságban . . p 

Valódi boukle 
szobaszőnyeg (Tehén szőr) 
garantált színtartó, 300 X 200 cm . P 
350X250 cm nagyságban . .?•#.- 

Tisztagyapju nyírott 
ebédlőszőnyeg QJ.— 
gyönyörű perzsa mintás. 300X200 cm 
nagyságban........................................... P

Selyemfényű _
moket sezlonátvető
különleges mintákkal, rojtozva . P

Strapa ágyelő <>.20
duplahurkos, modem mintával, rój- 
tozva. darabta...................................... P

Flaneltakaró
kitűnő minőség, virágos vagy kockás
190X140 cm nagyságban . . . . P

J.20

p

69-

Kézzel csomózott magyar perzsaszőnyeg rn _ 
eelyemfényO nemesített gyep uból. eredeti mintákban, különböző mér lekben, ám 
négyzetméterenként.....................    y

Pesttl ■•^•■dclánckeá otAavAtellel (».- teltél) költség menteden nsAllltank 1

Dl VAYc-ÍAízAJOK
RÁKÓCZI UT 7X4.

igazgató ünnepi beszéde után Cselényt József, 
Népessy Júlia operaénekesek és a BSzKRT 
szimfónikus zenekara szerepeltek.

Rendzavarás nélkül ért véget 
március 15-ike

A főkapitányság március lő-ére teljes per- 
mancnciát tartott s ugy a mosonyiutcai rend- 
örlakíanyában, mint a főkapitányság épületé
ben és a kerületi kapitányságokon reggel 8 
órakor készenlétben volt a tisztikar és az őr 
személyzet. Megkettőzött rendőrjárörök cir
káltak az utcákon s valamennyi ünnepség he
lyért. A Petöfi-szobornál pedig lovasrendőrök 
helyezkedtek el.

Néhány nappal ezelőtt híre járt annak, hogy 
a szociáldemokrata munkásság annak ellenére, 
hogy betiltották a Petöfi-térre tervezett gyű
lését, felvonulást rendez. Ezért rendelték cl a 
teljes permancnciát, amelyre azonban nem

Miskolc, március 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Borzalmas szerencsétlenség tör
tént vasárnap délelőtt a diósgyőri vasgyár
hoz tartozó szénbénva műk aknájánál. A

Borzalmas szerencsétlenség 
hét halottal a diósgyőri vasgyár 

szénbányájában

Virágos saténpaplan 17.50 
gyapjúval töltve. kézzel varrott. I I 
180X130 cm nagyságban . . . . P

Selyemfényű moket 
duplaágyteritő / 
rojtozva. 300X200 cm nagyságban P

Bagdad-fűggöny
két szárny, egy drapéria, szavatolt 
színtartó................................................ P

Etamin stórfűggöny g.20
dúsan csipkézve és motlwa] díszítve P

Kockás függöny- 
etamin
150 cm széles, méterje .<.«•?

Csipke ablakvltrage — Qg 
aogyalos mintával, darabja . . . P

Viaszos vászon 
asztalra, barchel háttal. 78 cm szé- 
íea. méterje........................................... P

Padlókárplt
(úgynevezett linóleum) szép parkett- 
mintával. 67 cm széles. méterje . P

-95

JI.80 Finom gyapjutakaró 11.80ITT teveször-szlnben. 190X140 cm nagy- 11
Ságban ................................................. P

Torontáli szőnyeg Ql. 
kézzel szövött. különböző méretben. Qgk 
négyzetméterje...................................... P

Német perzsa 
ebédlőszőnyeg ifift- 
félhold védjeggyel. 300X200 cm nagy- |Vv 
tágban ................................................. P
350 X230 cm nagyságban . P 2N# —

Megvett fink a Fővárostól 
21X10 darab különféle régi 

IWVMM 
ezeket ujJA csiszolva a forgalmiár 
fűiéért arusitiuK 

Szabó es Zanotlt 
X.. Kőbányai ut 43/b. Telefon J. 404- 33 
Vil amosmegálló az Északi Főműhelynél

volt szükség, mert 
a főváros egyetlen pontján sem történt 

rendzavarás
és egyetlen előállítást sem foganatosítottak a 
márciusi ünnepségekkel kapcsolatban. Vasárnap 
este 8 órakor meg is szüntették a budapesti 
rendőrség permanenciáját.

VÁCOTT 
az evangélikus leányegyesület vasárnap délután 
jól sikerült ünnepség keretében emlékezett 
meg március 15-éről. Az ünnepi beszédet dr. 
Horváth Károly fővárosi tanár mondotta.

VESZPRÉM
város közönsége a Pctőfi-szinházban tartott 
márciusi ünnepséget, ahol vitéz Molnár János 
mondott ünnepi beszédet.

katasztrófa, amelynek két halálos áldozata 
van, a diósgyőri vasgyárban és bányatele* 
pen nagy megdöbbenést és részvétet keltett. 

Vasárnap délelőtt a diósgyőri vasgyár 
szénbányájának Baross-aknájóban folyt a 
munka és az egyik kisebb tárnában három 
vájár dolgozott. A vájárok a kora délelőtti 
órákban kezdtek munkához s több órán ke* 
resztül dolgoztak már, amikor az egyik vá- 
iár, hrontai Károly, észrevette, hogy

a tárna mennyezetéül szolgáló földré
teg megrepedt.

Ijedten rohant ki a tárnából, s közben 
odakiáltott a fárnn mélvén dolgozó két mun
kástársának, Vaszita Jánosnak és Viatko Jó
zsefnek, hogy megrepedt a föld és siessenek' 
ki ők is a tárnából.

A következő pillanatban azonban be
omlott a tárna s hatalmas földréteg 

rázuhant a két vájárra.
Krontai segélykiáltására a szomszédos 

tárnákban dolgozó munkások odarohantak, 
de az első pillantokban nem is tudlak se
gítségére sietni két szerencsétlenül járt mun
kástársuknak, olyan hatalmas földréteg tor
laszolta el a tárna bejáratát. Miután a föld
tömeget eltávolították a bejárat elől, hozzá
kezdtek a segélynyújtás munkájához.

Egy hatalmas földtömeg alatt megtalál
ták Vaszita János holttestét.

A szerencsétlen ember testét súlyos sérti* 
lések borították. Vaszita holttestének meg
találása után a másik munkás után kutatlak 
a tárnában. A déli órákig azonban nem si
került a másik vájárra ráakadni s

csak a délutáni órákban találták meg 
Viatko Józsefet, aki ugyancsak halott 

volt már.
A bányaszerencsétlenség két halott áldo

zata hosszabb idő óta állott a vasgyár szén
bányájának szolgálatában s mindketten a 
feltárt aknák faállványainak eltávolítását 
szokták elvégezni. Ezúttal is az állványza
tot akarták eltávolítani a tárnából s közben 
megtörtént a szerencsétlenség. A 48 eszten
dős Vaszita Jánost és a 46 esztendős Viatko 
Józsefet özvegyén kívül több gyermeke si
ratja.

ANGLIÁBÓL 
sikerült nagyon előnyösön többezer méter 

EREDETI Rlt60L'j:'“‘X 

férfi- és nöl 
kosztüm

szöveteket 
Olcsón vettem, 
olcsón adom!

Éppen ezért a versenyenkÍvül Álló eddigi

1 angol lom=28 hős 
méterenklntl készpénz egyeégárat 
továbbra is fenntartom.

Spiegel Ármin
IV.. Türr IstvAn-ufca 9. I. emelet
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HÍREK
Emberfiáiéi két dec 

bor miatt

számi-

pohár 
de ott 
szidta

Hétévi {egyházra Ítélték 
• gyilkos hentesmestert

Szeged, mire. 15.
<4 Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) A szegedi törvényszék szombaton 
késő este hirdetett ítéletet Nagy Árpád 
deszki hentesmeater fölött. Nagy Árpád ja
nuár 8-án betért Maróti Imre vendéglőjébe. 
Két deci bort kért. Maróit 20 fillért 
tolt érte. A hentes

drágálta a bort, 
veszekedni kezdett, földreönlötte a 
tartalmát, azután kiment az utcára, 
s« csöndesedéit le, hanem tovább 
Mártiit.

A vendéglős kiment utána, szóváltásba ke
veredtek. Végül Nagy Árpád szatyorjából

kivett egy élearefeat, hatalmas disznó
ölő kést és Maróti Imre mellébe döfte.

' A vendéglős nemsokára belehalt sérülé
sébe.

Nagy Árpád a tárgyaláson azzal védeke
zel I, hogy önvédelemből nyúlt a késhez, 
mc$rt Maróti megtámadta Őt.

A törvényszék szándékos emberölésben 
mondotta ki bűnösnek és

hétévi (egyházra ítélte Nagy Árpádot. 
Enyhítő körülménynek vette a bíróság, hogy 
n hentesmester öt gyermek atyja. Az elitéit 
(elebbezett, de felebbezett az ügyész is.

*— Derült idő. Vasárnapra megenyhült az 
HŐ s a havazás is megszűnt. A Meteoroló
giai Intézet prognózisa szerint hétfőn derült 
idő várható a: északi részeken erősebb 
faggyal, keddre azonban minden valószínű- 
ség szerint borús lesz az időjárás.

— A BONSz VII. kerületi csoportjának köz- 
gyűlése. A Hadirokkantok Országos Nemtcti 
Szövetsége vasárnap délelőtt tartotta rendes 
évi közgyűlését. Az elnöki megnyitó beszédet 
Tabódy Tihor országgyűlési képviselő mon
dotta. Venesz György pedig az 1848 március 
tizenötödikét méílató beszédet mondott, amely
nek elhangzása utón a megüresedett ügyvezető
tisztségre megválasztották Strelitezky Ernőt, n 
hetedik kerületi csoport volt titkárát.

— Dr. Feldmann Sándor: Idegesség és ősz- 
lénélel. A kitűnő idegorvos nagysikerű köny
vének ez mór a második kiadása. A könyv si
kere Igazolja az orvos úttörő és felvilágosító 
'munkáidnak értékét. Tanulmánya a művelt 
laikusoknak szól, világos, egyszerű nyelven, 
minden nagyképűsködés nélkül írva. Feldmann 
feltárja az idegesség iflnzi okát, bestéi az ál 
mallnnságról, Ideges fej-, szív- és gvomorbn- 
jókról, úgyhogy n könyv n legnagyobb érdek
lődésre Joggal tarthat számol.

— A MEFHOSz. ul elnöksége. A Magvar 
Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szö
vetsége szombaton és vasárnap tartotta orszá
gos kongresszusát. Megválasztották az uj tiszti
kart ég országos szövetségi elnök egyhangúlag 
Barna László, ügyvezető elnök pedig Tóth Fe
renc lett.

— A budapesti mezőgazdasági kiállítás. Egy 
hét múlva nyílik meg Budapesten .az Országos 
Merögatdasógi Kiállítás, amelyre igen sok kül
földi és vidéki érdeklődőt várnak a magyar fő
városba. A kiállítási Irodában és a tenyészvA- 
■drtelcpen mór hetek óla folyik « munka, hogv 
a jelentkezőket el tudlak helveznl. A március 
ifí-lól tó ig megtekinthető kiállításra Art száza- 
tikos kedvezményes utazásra logositó Igazol 
adagokat küld a rendezőblzottsóg (IX., Közte- 
lek-ulca 8.)

— Meg akart halni — mert megdorgálták 
odnbara. Vasárnap este a Lónchidról egy jól- 
öllőrölt fiatal leány akarta a Dunába vetni 
magát. Tettében megakadályozták s bevitték a 
főkapitányságra, ott azonban minden felvilágo
sítást megtagadott, folyton csak ott hangot 
falta, hogy ha kiengedik, újra öngyilkos lesz. 
Saját érdekében éjfél utánig őrizetben tartot
ták. ekkor azonban a leány meggondolta magát 
s elmondotta, hrm- Abrahám Teréznek hívják. 
21 éves tisztviselőnő, aki o-frt akart meghalni, 
mert odahaza megdorgálták Mivel letelt ön 
gvilkosságl szándékáról, detektív kitérte haza. 
uh<’l Icrinészelcscn nagy örömmel fogadták.

— Falálra égett e*v kis tvermek. Keszthely- 
réti lelenlik: Felsőmalor községben borzalma* 
módon pusztult cl Komlón Jó»scf gazdálkodó 
öléves kisfia A kisgyermeket az anyja néhány 
pillanatig felügyelet réJkül hagvta a szobában. 
A gverek a kálvha előtt játszadozott, ruháin a 
kipattanó salkrákiól lángrakapott és mire si
koltásaira segítségére Siettek és IcSMklIot- 
lák r.Ma a lobogó lánggal érő ruhái, már Őlvgn 
sulvos sérüléseket szenvedett, hogy röviddel 
kórhéfha szállítása trión klszanvedetl.

— Flrtnnl arnkalaán*. o»omhwton é‘*rnka 
Béstyn irirn 19. számú bárban Vftfrd Mária 
ávm szobaleány öngyilkossági szándékból egv 
vödörben égő *rénpnrn»SR| vitt be a szobáiéba. 
A széngát következtében csakhamar rossznl 
lelt és reggel éleb-esfélvc* eszméletlen állapot
ban találtait rá. A picntők a Bókus kórhózbn 
vMlA.__________________
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SzSfiuldA vonaton
torol váltathat. mert a vla. szappan. tevét nélkO’l alatt tarohóltazhst. Minél többször borotválko 
használható Morisson borotvakrémmel 2 percjzlk vele, annál finomabb lest az arcbőre.

Eltűnt Bartos János 
volt országgyűlési képviselő ?

Bűnügyiben nem vette át ax idéxéseűet 
át senűi nem tudja, Hol tartózkodik

pattantak

Bartos János volt országgyűlési képviselő 
bűnügyei már hosszabb ideje foglalkoztat
ják a különböző hatóságokat. Most azután 
újabb érdeket fordulat támadt Bartos 
ügyeiben.

Közel két esztendővel ezelőtt 
ki azok a visszaélések, amelyek miatt Mar
tna Jánosnak, a pacsai kerület országgyű
lési képviselőjének mandátumát felfüggesz
tette a képviselőház mentelmi bizottsága és 
amikor megindult a bűnvádi eljárás Mar
tna, ellen, a képviselő lemondott mandátu
máról is, amelyet izgalmas választási harc 
után Farkas Tibor nyert el.

Martos János ellen az ügyészség közel 
harmlncrcndbeli csalás éa sikkasztás' 

címén adott ki vádiratot, amely részletesen 
elmondja, hogyan követte el ezeket a bűn
cselekményeket. Bartos — a vádirat sze
rint —• különböző kijárásokért vett fel ki- 
sebb-nagyobb összegeket, amelyeket azután

Sokkal többet kaptam, 
mint amennyit uártam! 
Egészen biztosan ezt fogja mondani mindenki, 
aki László Lajos kitűnő hírnevű férfíruhaüzlefében,Vilmos Császár- 
ut 1O. férfiruhát fog vásárolni. Aki tehát finom szövetből olcsj 
férfiruhát óhajt vásárolni, keresse tel a fenti megbízható céget, 
ahol sajátkészitményű divatos férfiöltönyök vagy felöltők remek 
szabásban, kifogástalan kivitelben páratlan szép választékban 1O.-- 
pengőért, készen kaphatók. Ha szereti a szépet és bectüli a 
pengőt: ne legyen kényelmes, keressen fel bennünket. Jól sike

rűit vásárlásában ö.öme lesz.

— Hirtelen meghalt Hirschfeld bécsi fog
orvos. Mécsből jelentik: Hirschfeld Lajos 
Károly ismert fogorvos szombaton este az 
egyik belvárosi kávéházban szélhüdés kö
vetkeztében hirtelen meghalt.

— Életfogytiglani börtön egy liter alko* 
bolérl. fiansas Cityből jelentik.* Toxas ál
lam törvényeinek értelmében a negyedíz
ben visszaeső bűnöző büntetését életfogytig 
tartó börtönben állapítják meg. Legutóbb 
az ötvenötéves Müller kansascityi lakost, 
akit tiltott alkohol tartása miatt már há- 
romizben elítéltek volt, most azért, mert 
egv liter alkoholt találtak nála, életfogytig 
larló börtönre ítélték.

— Halálos szerencsétlenség nagytakarítás 
közben. Nagykanizsáról jelentik: Parsa község
ben Szóin/ Ferenc gazdálkodó házában nagy- 
Inknrilás folyt, amelynél segédkezett Komá
romi János 34 éves asztalos. Komáromi a gaz
dával együtt a ház padlásán dolgozott, s ami
kor e] akarta hagyni a padlást, a lejárathoz 
támasztott létrán megcsúszott, lezuhant s oly 
szerencsétlenül esett le, hogy a sulyoe sérülé
seibe belehalt

— Bttörtek egy fűszer üzletbe. Vasárnapra
virradó éjsznka ismeretlen tettesek betörtek 
Singer Aladár Visegrádi-utca 25. szám alatt 
lévő füszerüzletébe és töbhszós pengő értékű 
élelmiszert vittek magukkal. A betörést a re
dőny feltörése után követték el- A rendőrség a 
nyomozást megindította- / 

öntüW kA'iösWp tál^ FürdökÉll.rrertaekSM.mOSdÓ’á
CyArl bibAva BA1.INT-ndi. 

iV„ Msffynr utca 1. rzám (KoK«u<b 
Lajos-ntea zárok) Telefon 868—1«

—. Zsebtolvajlás • Kossuth Lajos-utcában. 
Síimért Aladár bankigazgató, aki a Szervita
tér 8. számú házban lakik, vasárnap délelőtt a 
Kossuth Lajos-utcában sétált. Amikor hazafelé 
tartott, észrevette, hogy Ismeretlen tettesek ki
lopták pénztárcáját, amelyben 200 pengő volt. 
Feljelentésére a rendőrség megindította a nyo
mozást ___ •__________

elő*4<slt polgárt Se
MQí ■ala Na MW R” k.orvpUkob’l mr.gnii- 

rizsákra, árét sccr 
mnWrWnWWVW rt.V JJ', hrtnv-n S4

— Budapesten keresik a swélhámns ál- 
•panyol köretet és barátnőjét. A lipcsei ren
dőrség rádiógrnmja alapján a budapesti fő
kapitányság nyomozást indított Spiepe/mann 
Mózes 31 éyes ügynök utón, aki az ottan’ 
bankból. tőDOO Urát sikkasztott és ismeret 
len helyre szökött. — A berlini rendőrség 
rátllókörözést bocsátott ki két argentlna1 
állampolgár, névszerint Ruta: Juan 39 éves 
egyén és barátnője. Danira Rizclt 18 éves 
artistanő ellen, akik Berlinben szálló-csaló 
sokat hihettek el. Ruisi Juan, nkl magas, 
karcsú, bpnnyol tipna. Több előkelő hotel 
ben megszállt s mindenütt mint apan'/nl kö
ttet aierfnclt, fizetés nélkül megszökött a 
szállókból 

saját céljaira fordított és valamennyi ilyen 
megbízóját megkárosította.

A büntetőtörvény szék már tárgyalást is 
tűzött ki Bartos János bűnügyében s

a tárgyalásra szóló idézést kiküldötték 
a volt országgyűlési képviselő lakására.

Az idézést azonban nem tudták átadni neki, 
mert Bartos Jánost nem sikerült megtalálni 
lakásán Többször megkísérelték az idézés 
átadását és legutóbb már azzal jött visz- 
sza nz idézés, azokkal az cpyéb hivatalos 
iratokkal együtt, amelyeket eljuttattak 
hozzá, hogy

Bartos János lakásáról elköltözött és 
senki sem tudja, hol tartózkodik.

Ezekután Bartos János ellen rövidesen 
bocsátják az úgynevezett

„személylelrás" körözést,
hogy ily módon próbálják felkutatni az 
tűnt Bartos János tartózkodási helyét.

ki-

el-

— A hercegprímás mondott litániát a 
Bazilikában. Vasárnap este Serédi Jusztinián 
bíboros hercegprímás mondotta a litániát a 
Bazilikában. A szentbeszédet is ö tartotta és 
felkérte Bangha pátert, hogy nyissa meg a 
nagyböjttel kapcsolatos missziós hetet. 
Ezután Bangha páter lépett a szószékre , és 
megtartotta első missziós prédikációját, ame
lyet még nyolc prédikáció követ.

— Egy hamburgi kommunista képviselőt 
agyonlőttek az autóbuszban. Berlini tudósí
tónk telefonálja: Szombatról vasárnapra 
virradó éjszaka politikai merénylet történt 
Hamburgban. Éjjel 12 órakor Hamburg 
elővárosában utazott autóbuszon Henning 
kommunista képviselő. Egyik megállónál 
három férfi szállott fel. A férfiak revolveil 
rántottak elő s az egyik rákiáltott a képvi
selőre: „Ont kereasük!" A következő pilla
natban valósággal revolvergolyózápor kez
dődött. A kommunista képviselőt agyonlőt
ték, egy nő súlyosan megsebesült. A me
rénylet után óriási pánik támadt és a há
rom férfi elmenekült. A nyomozás eddigi 
adatai szerint valószínűleg a nemzeti szo
cialista párthoz tartozott a három merény
lő. A rendőrség keresi őket.

— Ellopták egy francia festőművész 
pénztárcáját. Vasárnap este megjelent a fő
kapitányság központi ügyeletén Dalba Cárrá 
26 éves párizsi festőművész, aki keleti tanul- 
mányutjiról hazatérőben Budapesten tölt 
néhány napot és feljelentést tett ismeretien 
tettesek ellen, akik a főpostán ellopták zse
béből 4000 frankot. 3000 pengőt és nagyobb 
mennyiségű osztrákpénzt tartalmazó tárcá
ját. A tárcában volt útlevele és egyéb fontot 
iratai. A rendőrség megindította a nyomo
zást.

— Kiégette a szemét a kénsav. Zalaegerszegről 
Jelentik: Hoffcr kénsavval foglalatoskodott és 
munkaközben az arcába fröccsent n kénsav. A 
szerencsétlen ember eszméletlenül esett össze 
és életveszélyes állapotban szállították kórházba. 
Az orvosok megállapították, hogy jobhszemére 
teljesen megvakult és állapota reménytelen. A 
balesetért felelősség nem terhel senkit.
Friss• t*«se4 PUsvin tcnydfOrdWI.
FelMctnrk, ha Ideges, vegyen pezsgő Pilavtn fenyő- I ,,X ’ JPnr-utca 
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Kása -Györgyik, fa szimfóniája a Filhanno- 

nikusok vasárnapi nyilvános főpróbáján került 
első ízben a közönség elé. Egy uj magyar szim- 
fónia természetesen fokozott érdeklődést kelt 
és igy a magyar zeneélet minden azámottevA 
tagja megjelent ezen a hangversenyen az uj 
mű meghallgatására. Kósn szimfóniája meg j} 
érdemli az érdeklődést. Talentumos, nagyvonalú 
mű, amelynek thematikája és rhythmikája gaz. 
dng Invencióra, hangszerelése pedig biztos tn. 
dásra és ötletességre vall. A harmadik tőtel 
az uj mű kiemelkedő része — ősi, barbár témá- 
jának frappáns szinkopás rhythmusa döbbene- 
tes hatású. A hangverseny szólistája, Kilégyi 
Edward Liszt Ferenc: „Haláltánc"-önak zon
goraszólamát szólaltatta meg fölényes virtuozi
tással. Egészen rendkívüli követelményeket tá. 
maszt ez a mü az előadóval szemben, de Kllényi 
biztosan győzte le a legnagyobb nehézségeket. 
Musszorgszky—Ravel: „Egy kiállítás képei" 
műve, amelyet legutóbb a Bécsi Fllharmoniku- 
sok adtak elő, Dohnánginak a Clcmens Kraussé- 
nál sokkal érettebb és költőibb felfogásában 
sem tudott úgy érvényesülni, mint a bécsiek elő- 
adásában. (gregor)

c.

— Háromszáz Juh bennégett a klgyulla 
akolban. Zataegerazegről jelentik: óriási tűz 
pusztítóit szombaton Meaterházy István kemc- 
ncsmagasi tanyáján. Eddig még ismeretlen ok
ból, minden valószínűség szerint gyújtogatás 
következtében kigyulladt a birkaakol, amelv- 
bén háromszáz juh bennégclt. A tűz átterjedt 
a többi gazdasági épületre Is, úgyhogy csak 
órákkal később tudták eloltani. A kár mintegy 
tizenötezer pengő.

— Két éa félévi (egyházra ítélték a passzus
hamisító volt rendőrkapitányt. Kassáról jelen
tik: Most tárgyalta a felsőbíróság Jamborszky 
Béla volt gölnicbányai rendőrkapitányt bün- 
ügyét, aki lókereskedők részére passzusokat 
hamisított. Jamborszky Bélát másodfokon két 
és félévi fegyházra Ítélték. Az ügyben szereplő 
lókereskedők fogházbüntetést kaplak.

-4- Divatbemutató a Fenyves Áruházban. 
Kedden és következő napokon délután 3 órától 
a Kúlvin-téri helyiségeiben folytatólagos divat
bemutatót rendez a Fenyves Áruház. Ez alka
lommal nemcsak a bájos tavaszi divatujdonsá- 
gok, hanem a szinte hihetetlen olcsó árak gyö
nyörködtetik majd a hölgyközönséget. A be
mutató teljesen díjtalan.

Minden nő pezsgő Pilavin fenyőfördőt használ.
— UJ utakon a látási ettbé. A bosszú téli hónapok 

alatt a természet uj erőket gyűjtött, hogy tavasszal an
nál pompásakban bontakozzék ki. Ember, Altat és virág 
egymással vetélkedik a szépségre vajó törekvésben, fs 
sz ember ezen törekvése a divatban jut kifejezésre El 
Üt mindenekelőtt két tényező van. ameíy az Ízlés fino
modásának utján mÍDdnagyobb jelentőségre tesz szert t 
cipő és harisnya. A Del-Ká-nil százan és százan, művé
szek. szakemberek, ortopedisták és az összes munkatár
sak pihenés nélkül fáradoztak azon, hogy újat, szépet és 
jót teremtsenek. A modellőrök számtalan elragadó mo
dellt tervezlek, amelyek nemcsak a szemnek, de 3 láb
nak is örftmére v. Inak. Iís a választék oly óriási, hogy 
mindenki megutálja a részére megfelelőt. És ha vevőink 
a minőségeket cs árakat összehasonlítják, azt fogják 
mondani: „Tényleg, minden árcsoportban a legnagyobb 
telJesIlMday!" 18.M, 14.61, IMI. 1MJ8. Munkatársaink 
üzleteinkben várják Önöket, hogy minden vételkényszer 
nélkül a szükséges tanácsokkal szolgálhassanak.

0 A Hazai Bank Részvénytársaság tegnap 
tartotta tneg gróf Wenckheim Dénes v. b. t. t. 
elnöklete alatt 36. évi rendes közgyűlését, 
amely az igazgatóság jelentését egyhangúlag 
elfogadta, a mérleget az igazgatóság javaslatá
nak megfelelően állapította meg és elhatározta, 
hogy az 1,429.469.08 pengő nyereségből részvé
nyenként 4 pengő osztalék fizettessék a 30. 
szelvény ellenében március 16-úlól kezdve a 
társaság pénztáránál.
0 A Magyar Földhitelintézet március hó 

12-én tartotta meg az évi rendes közgyűlését, 
melyen az. igazgatóság az elmúlt 68-ik üzlet
évről szóló jelentősét és az 1930. évi mérleget 
terjesztette elő. A jelentés az intézet további 
fejlődését mutatja. A mérleg 199,498.712 pengő 
44 fillér végösszeget tüntet fel, az évi összforga
lom pedig 1,836.397 pengő 70 fillér volt.

O A Magyar Forgalmi Bank Részvénytársa
ság igazgatósága báró Madarassy-Beck Marcii 
dr. elnöklete alatt megtartott’ ülésén megállapí
totta az 1930. üzletévről szóló zárszámadást, 
mely 610.850.40 P tiszta nyereséggel zárul. Az 
igazgatósig elhatározta, hogy nz 1931 március 
21-én íneglortűndó közgyűlésnél javasolni 
fogja, mjszerint részvényenként 5 P osztalék 
fizettessék ki, a rendes tartalékalapba 50000 I 
helyeztessék és az intézet nyugdíjintézményé
nek 75.000 P utaltassák ki1.

Q A teehwlndt-tfle Saeaz-, Élesztő-, íJkőr- 
és Rnmgyár Rt. közgyűlése fit 1930. évre fös
vényenként 78 pengő osztalék kifizetését haté- 
rozta el a részvénytársaság központi irodáján®11 

■ (IX., Ipar-utca 17) és a Pesti Magyar Kereslte-
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Egvmilllő dollár ertOHd ékszert 
raboltak el úutfisbanditák Miamiban

New-York, márc. 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telelőn- 

jelentése.) Pénteken este az amerikai mil
liárdosok kedvenc fürdőhelyén, a floridai 
Miamiban olyan

nagyarányú ékszerrnblás történt, 
amelyre az amerikai bűnügyi krónikában 
eddig példa még nem volt.

A fürdőhely főutcáján fényes nappal 
banditák megtámadták a C bariton és társa 
ékszernagykereskedő cég egyik fötisztviselö- 
jét, beráncigálták egy autóba és ott

lövésre tartott revolverekkel arra kény- 
azeritették, hogy az üzlet páncélszekré

nyeinek kulcsát adja ki nekik.
A főtisztviselő kényszerhelyzetében teljesi-

tette a banditák kívánságát.
A revolverekkel és kézigránátokkal 

fegyverezett betörök erre autójukon az 
szernagykereskedés elé hajtottak, ott a 
zeik között lévő kulcsokkal minden nehéz
ség nélkül felnyitották az ajtó'kat és min
den elemelhető értéket elvittek. A hivatal
nokot ezután kezénél és lábánál összekötöz
ték, szájába rongycsomót tömlek és

egy üres külvárosi lakásba 
vitték, ahol az ajtót rázárva magára hagy
ták. Csak a véletlen vezetett a megtámadott 
ember nyomára.

Az eddigi vizsgálat szerint, a hatalmas 
zsákmány értéke az egymillió dollárt is 
meghaladja.

Vasárnap délután üzleté 
ben felakasztotta magát 

Spitzer Lajos, ismert 
bálványutcai kereskedő

A valamikor dúsgazdag kereskedő előbb tőrével 
mellbeszurta magát

Megdöbbentö öngyilkosságot fedeztek fel 
vasárnap délután a Bálvány-utca 8. számú 
házban lévő Általános Pénzszekrény és Iro
dabútor fí.-T. irodahelyiségében. A vállalat 
üzlethelyiségeinek van egy udvarra néző aj
taja is, amelyet vasárnap és éjszaka redőny 
véd. Ma délután a házmester észrevette, 
hogy

■ redőny csak félig van lehozva.
Rosszat sejtve, rendőrért sietett, bemen

tek az üzlethelyiségbe és ott
egy leakasztott kép szögére akasztva, 
holtan találták a vállalat 60 éves igaz

gatóját: Spitzer Lajost.
Spitzer Lajos nem is olyan régen még 

dúsgazdag ember volt, többszörös háztulaj
donos, aki jelentős szerepet vitt a főváros 
közgazdasági életében. A Kertész-utca 18. 
szám alatt, saját házában lakott családjá
val, ezenkívül pedig egy Hársfa-utcai ház
nak is tulajdonosa volt. A rossz gazdasági 
viszonyok azonban őt sem kímélték meg, 
üzletei egyre rosszabbul mentek, úgyhogy

selyemnagykereskedését fel kellett ad
nia*

házait is áruba bocsátotta és vagyonának 
maradékából alakította a Bálvány-utcai bú
torára részvénytársaságot.

Úgy látszik azonban, számításai sem vál
tak be, a gondok csak nem pártoltak el 
mellőle. Fokozta elkeseredését az is, hogy 
a Hársfa-utca 37. számú, nem régen vásá
rolt háza sem hoz annyi jövedelmet, mint 
amennyire üzleti ügvei rendezésére 
sége lett volna. Úgy látszik, az üzleti gondok 
őrölték fel véglegesen a szerencsétlen ember 
idegeit.

Spitzer Lajos mn délelőtt 10 órakor távo
zott el hazulról azzal, hogy üzleti ügyeit 
megy elintézni. Egyenesen irodájába sietett 
és ott órákon keresztül azzal foglalatosko
dott, hogy

egész sereg búcsúlevelet irt.
Feleségétől és leányaitól meghatóan vesz 

búcsút és arra hivatkozik, hogy idegei tel
jesen felmondták a szolgálatot, ezért megy 
önként a halálba.

Vejéhez, Fenyő Sándorhoz irt levelében 
meglepő nyugodtsággal intézkedik a rész
vénytársaság ügyeiről, amelyeket — mint 
Írja —- a legnagyobb rendben hagy hátra, 
ugvhogy utódai minden zökkenő nélkül ve
zethetik az ügyeket tovább.

Amikor a búcsúlevelek írásával elkészült, 
Spitzer Lajos

elővett egy vadonatúj vadásztőrt és az
zal mellébe szúrt, majd ezután fel

akasztotta magát.
A véres tőrt meg is találták a holttest lá

bai előtt. A rendőri bizottság megállapítása 
szerint, a tőrrel mintegy másfél centiméter 
mélységű sebet ejtett magán és a vadonatúj

éles tőr az egyik tüdőt Is megsér
tette.

A szúrás azonban nem volt halálos, a ha
lál az akasztás nyomán bekövetkezett ful
ladás miatt állott be. A rendőrorvos megál- 
lapitása szerint, Spitzer Lajos az öngyilkos
ságot három órakor délután, két órával fel
fedeztetése előtt követhette el.

A tragikus eseményről a rendőrség tele
fonon értesitette Spitzer Lajos családját, 
ahol

felesége a bír hallatára ájulton esett 
össze.

Spitzer Lajos veje, Fenyő Sándor sietett 
be a főkapitányságra, hogy átvegye a bú
csúleveleket. A levelek közül Spitzer egyet a 
rendőrséghez intézett, ebben megerősíti, 
hogy ön^ezével vetett véget életének és 

kért/ hogy boncolását mellőzzék.
Az öngyilkos Spitzer Lajos holttestét a 

rendőri bizottság intézkedésére a törvény
széki orvostani intézetbe szállitottták.

Fiókok OgIM. Debr »<••■. 
Eaztergom. Győr, llódnirzóvisérhely. 

Knpo«\Ar. Kecskemét, Sigykirós, Pécs. 
Szeged, biékesfebérvir, tUombattaety

tengerentúli államok is résztvesznek és ter
mészetesen a konferencia anyagát elsősor
ban a búza értékesítésének kérdése fogja 
foglalkoztatni. A magyar kormány megbí
zásából március 21-én Károlyi Gyula /gróf 
külügyminiszter, Prónay György báró föld- 
mivelésügyi államtitkár, Somssich László 
gróf, az OMGE elnöke és Hoyos Miksa gróf, 
az Országos Mezőgazdasági . Kamara elnöke 
vesznek részt.

— Bombamerénylettől féltik a walesi her
ceget. Londonból jelentik: Buenos-Airesben 
tegnap este Pieretti Anzelmo olasz munkás
nál, aki villamoskocsin utazott, felrobbant 
egy bomba. A robbanás Picrettit és két utast 
megölt és a villamoskocsit összerombolta. A 
hatóságok kutatják, van-c valami összefüg
gés a robbanás és a walesi herceg — buenos- 
airesi tartózkodása között. A rendőrség ké
szenlétben áll, őrjáratok cirkálnak a walesi 
herceg szállása körül. A walesi herceg a rob
banás ellenére is nyugodtan jár-kel a város
ban és mindenütt melegen ünnepük.

szűk- — Bethlen miniszterelnök szófiai látoga
tása. Tudvalevőleg Bethlen István gróf mi
niszterelnök Ankarában tett látogatása al
kalmával ígéretet tett arra, hogy alkalmas 
időben Szófiában is viszonozza Liapcsev 
bolgár miniszterelnök itteni látogatását. A 
szófiai időpontja még egyáltalában teljesen 
bizonytalan és semmiesetre sem fog meg
történni előbb, mint a bolgár választások 
befejezése után és akkor is legfeljebb egy 
napra fog terjedni és csupán udvariassági 
látogatás lesz.

— A római buzakouferencia. Mint a Hét
fői Napló jelentette, március hó 23-án ül 
össze Rómában a nemzetközi buzakonfe- 
rencia, amely elsősorban a mezőgazdasági 
kérdésekkel, illetőleg a~ mezőgazdasági ter
mények értékesítésének problémájával fog
lalkozik. A konferencián nemcsak az összes 
európai államok, de Amerika kivé leié vei a

paplant
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Décsi mai premierje

A Paramount kivitte Hollywoodba Camllla Hornt és Hollywoodban készült cl német 
nyelven a „Blznlszlány" (Sátán ünnepe). Camllla Horn játssza a Bizniszlányt oly ra
gyogó sikerrel, hogy egész Amerika filmvilága felfigyelt a gyönyörű német művész
nőre. Az eddigi női sztárok közül bizonyára Camllla Hornnak jutott a legnehezebb 
szerep, Camllla Horn művészetének eterszinü skálájával vitte győzelemre a „Biznisz- 

Könnyekig megnevettet, de meg is rikat. A „B1ralsa!ányw persze leütve van 

szerelemmel és a legtökéletesebb. A i
táncos görlők nincsenek. Az idény éftrif légi

Dtfiystilü filmben minden van, ami művészi, csak 
Az idény egyik legértékesebb filmje.

— Földi Mihály: Kádár Anna lelke cimü 
regénye megjelent. Ezt a könyvet válasz
totta ki a Magyar Pen Club zsűrije egyhan
gú döntéssel az utóbbi két esztendőben 
megjelent magyar regények közül, mint a 
modern magyar regényirodalom reprezen
tatív alkotását, hogy a világ Pen Clubjainak 
versenyén részt vegyen. A versenyen 47 or
szág egy-cgy regénye szerepel és a Pert Clu
bok világzsürije 1932-ben fogja kiválasz
tani azt a könyvet, amely az első dijat nyeri 
és amelyet a világ minden nyelvére le fog
nak fordítani. A könyvet, amely a Franklin 
Társulat kiadásában jelent meg, a magyar 
olvasóközönség a legnagyobb érdeklődéssel 
várja.

— Merénylet a kanadai osztrák konzul ellen. 
Londonból jelentik: A Central News jelenti 
Montrealból, hogy bizonyos Balogh István nevű 
osztrák (?) ember hivatali helyiségében meg
támadta és súlyosan megsebesítette fíachak La
jos nsrtrák konzult. A konzulátus egyik tiszt
viselője, aki felettesének segítségére sietett, 
könnyen megsebesült. A merénylőt végül is 
sikerült megfékezni. Balogh valami kártéritésl 
ügyben járt a konzulnál, akivel vitája támadt. 
Eközben annyira elragadta a szenvedélye, hogy 
revolvert rántott elő. A dulakodás hevében 
azután rálőtt a konzulra.

— Megalakult a Gazdasági Kör. Tekintélyes 
szóiim józsefvárosi polgár értekezletet tartott 
szombaton a „Tcmesvár“-kávéház különtermé
ben és elhatározták, hogv megalakítják a Gaz
dasági Kört. Az értekezletről küldöttség ment 
Wieselmnnn Rezsőhöz és fölkérték, hogy vál
lalja a kaszinó elnöki tisztjét. Ezután kitűzték 
a tisztikart választó közgyűlés időpontját.

— Ha kevés pénzért •ieginisn akar rakáskednl. ke 
rcssa f<-l l.ásrló Sándor férllstabómevnr kltíinA hírnév" 
'érílniahóozlrféi. Rókóczl ut M), ahol sn jót műhelyébe 
1 e-alt rendelésre mérték utón tóbbirórf próbával férfi 
.-•Vftnvftkej '■? en és 70 pénzért berni é> kOlfóldl srflvr 
t ékből. Minden dsrab a CMfónók irányit un és eltendr 
rése mellett ké-zOl a lej(tóké!ete«ebb kiállitásban. Fel 
hőjük t. olvasóink figv elmét utn harminc év óta fenn
álló cégre. Vidékre mintákat Mraealw,

Chaplin megnézte a berlini Liliomot és 
elutazott Bécsbe. Berlini tudósítónk telefo
nálja: Chaplin tegnap megtekintette a Li
liom berlini előadását. Alberts-et Chaplin 
perceken keresztül lelkesen tapsolta, mire 
a művész a felvonás végén lesietett a szín
padról a nézőtérre s megköszönte Chaplin 
tapsait. A két művész meghatottan ölelke
zett össze a nézőtéren. Chaplin vasárnap éj
szaka elutazott Berlinből Bécsbe, ahová ma, 
hétfőn érkezik meg.

— Hogy készül egy világsiker. Sok szó 
esik aiTÓJ a titokzatosságról, vagy mondjuk: 
titkolódzásról, amely Rcmarque uj 
körül észlelhető. A világ minden 
megjelent má*r ujságfolvtatásokban, 
könyvalakban való megjelenésről 
sem hallatszik. A titoknak most 
meg a magyarázatát. A „Nyugaton 
zct változatlan" sikere páratlanul 
könyv történetében. Ezt a sikert egy félsi
kerrel nem lehetett kompromittálni. Re- 
marque érezte ezt a felelősséget és bár ma 
már megállapítható, hogy a folytatás felül
múlja nz első részt, az utolsó pillanatig ja
vít rajta, úgyhogy az újságban megjelent 
szöveg teljesen átdolgozva kerül könyvbe. 
Ennek a könyvalaku kiadásnak adminisz
trálásával egész hatalmas szervezet van el
foglalva. Egységes hadilerv szerint intézik 
a különböző nyelvű kiadásokat, amelyek a 
német eredetivel együtt egy napon fognak 
megjelenni vagv 20 különböző nyelven a 
közel jövőben és a londoni könyvkereskedő 
ugyanakkor teheti kirakatába az angol ki
adást. jimikor a yokohamai a japánt, a bu
dapesti a magyart, a berlini a németet 
Amint halljuk, a magyar kiadás jogát a 
Dante szerezte meg, akinél az első rész is 
megjelent.

— Agyonverte a korcsmárost, mert nem 
adott Italt. Miskolcról jelentik: Vasárnapra 
viradó éjszaka Józsvafő község kocsmájá
ban, amely L'ngár Dávid tuldajdona, beál
lított Deli Gedeon községbeli legény, l’ngár 
a legényt nem akarta kiszolgálni, mert látta 
rnita, hogy teljesen ittas, mire Deli Gedeon 
nekitámadt a kocsm.'irosnak s öklével uml 
fejbevágta.] hogy néhány órával később 
meghalt. Az orvosi vizsgálat megállapította, 
hogy Ungár Dávid agyrázkódást és kopo- 
nyacsonttőrést szenvedett a szörnyű ütéstől. 
A gyilkos legényt letarlóztallák.

— A régi jó Biií!íipe«t kedvre, finom se Hója volt 
mindig a Pannónia. Gazdája az európai hírű szakférfiú: 
Glúck Frigye* nemrég modernizálta az egész hotelt, m— 
leg-hideg vízvezetékkel. légíü'ésscl. fürdőszobákkal é» 
szimoa újítással láttn ct, de a kellemes róni tónus, 
nn elyért a vidéki uricsalAdok és a nívós külföldiek any- 
nyira kedvelték a Pannóniát mindenben megr 
árakat — a gazdasági helyzethez alkalmazkodv 
sékelték.

könyve 
nyelvén 

de a 
semmi 
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a hely- 
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színház- mozi 
Péchy Erzsit ki akarják tenni 
90.000 pengős szerződéséből

„Az emlékezetes autóbaleset óta lényegesen megváltozott 
a művésznő" — mondák Sebestyénék 

Furcsa per, még furcsább bonyodalmakkal

2O-lg minden este: Aranyóra
2O-án először: A törvény nevében
Ralnhardl lalanlagl lagnagvobb Mara a &9lVSÍrOSÍ SjCÍnhCtlBbOn

A MztnliArí világbitn csuk egyetlenegy el
múlt botrány Hasonlít ahhoz a furcsa és ki
menetelében még kiszámíthatatlan afférhoz, 
amelyről a legpárnáruttabb és legzártabb 
ajtók között folyik fin amelyről most a 
flfiljői Napló beszámol

A szezón elején Péchy Erzsi, aki a Fővá
rosi Opercttszinház tőkecsoportositásában is 
élénk szerepet játszott, leszerződött a Fővá
ron! Operett színházhoz, a Városi Színházhoz 
és a Hudal Színkörhöz, olymódon, hogy

Mzcrzödéséérl mind a három színház 
Igazgatója, azaz Sebestyén Géza és Se
bestyén Dezső felelős és szerződése Idő

tartama három év.
Szerződésének leglényegesebb pontja ter

mészetesen a grtzsikérdés: Péchy Erzsi nem 
csinált rossz üzletet, mert három évre ha
vonként háromezer pengő minimális fix 
gázsival szerződött, amely egymagában in 
kilencvenezer pengő, nem számítva azokat 
a fellfiplidijakat, amelyeket fellépése idejére 
kikötött magának. A kitűnő primadonna 
tehát

olyan szerződéssel dicsekedhetett, 
amelyhez hasonló nincs a magyar szín

házi világban.
Sebestyénék minimálisan kilencvenezer 
pengő erejéig '.általiak fizetési kötclczcttsé- 
gpl Péchy Erzsivel szemben és éppen emiatt 
ke'etkczctt a baj.

Péchy Erzsi ugyunis u szezón elején a 
Városi Czinházban több mint ötvenszer ját
szotta a Három muskétás főszerepét, majd ii 
Fővárosi Operettszinházhun a gyászos cm 
lékü Gróf Rómeó főszerepét is rábiztu az 
igazgatóság.

Pénzt azonban vajmi keveset kapott.
Mikor a szerződése szerinti gázsiért jelent
kezett bármelyik igazgatónál, mindegyik a 
másikhoz küídte, végül is Péchv Erzsi vá
lasztott bíróságot kért, hogy vájjon ki tar
tozik neki a havi háromezer pengőket meg

fizetni. Az első választóit bíróság arra az 
álláspontra jutott, hogy a három színház 
együttesen felelős a művésznő gázsijáért és 
ez egyharmadrészt a Vdrosi Színházat, cgy- 
harmadrészt a Fővárosi Operellszinházat é' 
egyharmadrészt a Hildái Színkört terheli.

Sebestyénék azonban most váratlan és 
fiappáns kifogást emeltek. A választott bíró 
sághoz egy beadványt nyújtottak be. amely 
azután a lehető legfurcsább komplikációkat 
idézheti elő. A beadványban Sebestyénéi 
részletesen kifejtik, hogv

Péchy Erzsi az emlékezetes autóbale
set óta külsőleg és belsőleg lényegesen 
megváltozott, hangja nem a régi többé 
s így autóbalesetből kifolyólag művészi 

hátrányok érték a színházat.
Éppen ezért kérik Péchy Erzsi hároméves 
szerződésének felbontását, mert Péchy Erzr 
a júniusban kötött szerződése óta lényege
sen megváltozott fis nem ugyanaz, mint aki 
vei a hároméves szerződést kötötték.

Annak fenntartásával, hogy mi, a közön 
ség semmit sem vettünk észre abból, bog' 
Péchy Erzsi más lenne, mint júniusban voll 
hiszen éppen nz autóbaleset óta játszott:* 
nagy sikerrel a „Három muskétás1' főszere 
pét, a legnagyobb érdeklődéssel tekintünk 
a fudesa színházi szerződésbontó per kimé 
netele elé.

Péchy Erzsi a maga részéről elébe áll 
ennek a vizsgálatnak.

mint őt évvel ezelőtt Biller Irén tette Robo: 
Imre, a Vígszínház igazgatójának kivánsá 
gára — és a maga részéről színészi szakér 
tőül Rátkal Mártont és mint zenei szakértőt 
lluszka Jenő zeneszerzőt, a Zeneszerzői 
Egyesületének elnökét nevezte meg.

A vizsga pontos dátuma még nincs ki 
tűzve, de egész bizonyosan felfigyel reá 
nemcsak a pesti művészi élet képviselői, ha 
nem a nagyközönség is.

filmpremierek
A hét filmpremierjei között különös 

deklődésrc tarthat számot
A DÉMONOK ISKOLÁJA

című film, amelynek a cime Is már sokat 
mond. Az élet többé-kevésbfi szerencsés 
aranyásói, a Broadway eme szép vándorai
ról van szó. akik ott keresik a szerencsét, 
ahol megtalálni vélik. Rendkívül mulattató 
és bűbájos történet keretében mutatkoznak 
be azok a nők, akik mindenkinek tetszenek 
s mindenkit meghódítanak s minden szíven 
gázolnak. Végeredményben a Nő a hőse 
ennek a filmnek, a Démon, aki mosolygó 
szemmel, de hideg szívvel keresi és találja 
meg a boldogító „aranyat". A modern élet 
'cgbájosabb s legmnlattatóbb görbe tükre e% 
a film, amely keddtől kezdve az Urániában 
kerül bemutatásra

AZ ISTENEK FIA
címmel készült el Richard Barthelmessnek, a 
nagyszerű amerikai filmbonvivánnak legújabb 
filmje. Az erőtől duzzadó sporlférfi prototípusa 
Richard Barthelmess, akire a hangosfilm ez al-

ér-

Kjagy háborúság tört ki legújabban Dayka 
Margit miatt a Belvárosi Színház és a 

Fővárosi Opercttszinház között. A Belvárost 
Színház, ugylátszik, nem számított arra, 
hogy Szép Ernő .,Aranyórájá"-t még a hu
szonötödik előadáson túl is zsúfolt házakkal 
adják elő és ezért könnyelműen kölcsön
adta Dayka Margilot a Fővárosi Operett- 
Fellner Hermann nem kér a filmhez oly 
Rezső, Ernőd Tamás, Komjáthy Károly 
„A harapós férj" cirnü zenés vigjátékának 
főszerepét. Már-már ugy volt, hogy választott
bíróság elé kerül a dolog, mert a Belvárosi 
Színház nem akart beleegyezni abba, hogy a 
Fővárosi Operetlszinház már ezen a hélen 
tartsa meg prcímerjfit Dapka Margittal
„A harapós férj" női főszerepében. A Fő
városi Operetlszinház azonban ragaszkgdott 
a pénteki premierjéhez Hosszas tárgyalás 
után a két színház végre megegyezett abban, 
hogy A harapós férj egy hélen csak ötször 
megy a Fővárosi Operettszinházban, mert 
kétszer Dayka Margit a Belvárosi Színház
ban játssza az Aranyórát.

A Hunnia filmgyár telepe teljesen felsze- 
relne udrin n fílmanárták-nt. nkibRtchnrd Barthelmess, akire a hangosfilm ez ai- j-f. , ‘ „r- r ■.kálómmal különös feladatot rótt. Egy kínai relve várja a filmgyártókat, akik sehogy. 

fiú szerepét játssza ebben a filmben, sok ere- *em akarnak jelentkezni a Gyarmat-utcában. 
deli ötlettel, szívvel és hangulattal, egy kínai J Itt van a tavaszi szezon, a filmgyártás lég- 
fiút, aki egy angol ladyt hódit meg. A kinai fiú jobb ideje és semmi komoly terv nincsfiút, aki egy angol ladyt hódit meg. A kinai fiú 
•s az angol leány között természetesen egy vi- 
'ág áll, minden előítéletével és gáncsával. Rend
kívül izgalmas és fordulatos történet keretében 
ismerkedünk meg a két ellentétes népfaj crkől- 
•’seivel, szokásaival és felfogásával, az Istenek 
fiai cirnü filmben, amely keddtől kezdve a 
Corvin-filmszinház slágere lesz.

A terézköruti Ufa sem marad el. Szintén ked 
den ad bemutatót, még pedig olyan filmet 
hoz, amely hosszú ideig beszédtéma lesz Buda 
pesten. A film elme:

'készen arra, hogy végre tényleg Magyar
országon is lehessen filmeket gyártani. Eb
ben a nagy reménytelenségben annál jobban 
örülhetünk annak a tárgyalásnak, amely a 
napokban indult meg az egyik legnagyobb 
berlini filmgyártó cég, Fellner Ót Somió és 
a kormány illetékes szervet között. Néhány 
nap múlva Pestre érkezik Fellner Hermann, 
a világcég egyik főnöke, akinek Bécsben, 
Párisban és Londonban is vannak

Az ul nagy CHAPLIN-fllm megérkezése miatt 

mesék az írógépről 
csak Nagyszombatig kerül bemutatásra, kizárólag a ^|| ££

Marlene Dietrich visszautasította
Reinhardt 40.000 dolláros ajánlatát 

és perli azokat az újságokat 
amelyek magánéletével foglalkoztak
A sex appeal királynője harminckét kötetben gyűjtötte össze 

a róla irt rágalmazó cikkeket
Marlene Dietrich, aki nemrégen fejezte be 

Amerikában „Marokkó" cirnü világfilmjét, újra 
visszatért Berlinbe, ahol a népszerű filmmű- 
vésznftt, akit Amerikában n „sex appeal király
nőjévé" választottak meg, valósággal megostro
molták az Impresszáriók. A sok különböző 
ajánlat között talán legérdekesebb egykori igaz-
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Ferenc, Apáthy Imre
Je/yek u cl’ő elöndáiokra mór válthatók

gntójának, Reinhardtnnk ajánlata, amely öt 
tik estére negyvenezer dollár gázsival akart, 
felléptéin! a Grnsses Schnuspiclhnnsban. 

Marlene Dietrich, akinek két évVel ezelőtt 
Reinhnrdlnál havi ezerkétszáz márka jövedelme 
volt, kénytelen voft visszautasítani Reinhardt 
horribilis ajánlatát, mert az amerikai Para- 
mount-cég letiltotta őt n színpadtól mindaddig, 
ameddig a „Marokkó" cirnü filmje ki nem jön 

Marlene Dietrich körül egyébként más viha
rok is dúlnak. A kiváló filniművésznő amerikai 
jogtanácsosára hallgatva, összegyüjtettc mind
azokat n cikkeket, amelyek a világ bármely 
táján megjelentek és

róla, valamint családi életéről botrányos 
módon foglalkoztak.

Harminckét kötetet tettek ki a róla szóló clk 
kék. amelyek egyrészt népszerűségét jellemzik, 
másrészt pedig a legképtelencbb módon kürtői 
ték szét a világnak a Marlene Dietrich körüli 
állítólagos botrár^okat, amelyeknek eredmé
nyeképpen az amerikai női klubok ideiglenes 
bojkott aló is helyezték. Marlene Dietrich el
határozta, hogy egyik párisi lap, a „PtiH Pari 
idén' ellen próbapert indít és ennek eldőlte 
után az összes lapokat, amelyek vele sértően 
foglalkoztak, perelni fogja. A tömegpert hamar 
eltanulta Marlene Dietrich az amerikaiaktól!

BETHLEN-TÉRI SZÍNHÁZ
íelaton ■ J. 443 78. Telefon: J 443-7Ö.

Ragyogó műsor. Szakadatlan kacagás. Ölesé helyárak
Kezdete minden nan lét 6 és lél ű órakor.

VIHAROK A MONTBLANC FELETT.
Az Alpesek hóval, jéggel teli sziklaormos sza
kadékul lenyűgözően felséges pompával tárul 
nak fel és amit a „Fehér hegyek fia" megkez
dett, majd a „Piz Palu" folytatott, azt ez mész- 
sze túlszárnyalja a „Viharok a Montblanc" fe
lett" cirnü film, amely a hegyek óriását minden 
képzeletet felülmúló borzalmas szépségeiben 
mutatja be napsütésben és viharban, megfa
gyott gleccserekkel és sok mérföldnyi magas
ságban meginduló félelmetes robajjal lezuhanó 
lavinával együtt. A Montblanc csúcsán magá
nyosan él egy menedékházban a viharok meg
figyelője, a fiatal tudós, aki ott mindenkitől tá 
vol találkozik egy fiatal leánnyal. Innen indul 
el a dráma s egy megragadóan szép szerelem 
kapcsolja össze az emberi lelkek viharát a 
MontbK ne hóviharának dühöngésével. Ami szép 
van ar ifr.iaW lélekben és ami fenséges van a 
természetben, az mind eyyttt van ebben a gyö
nyörű filmben, amelyet keddtől az Ufa, csütör
töktől az Orion is játszik.

A HÁBORÚ HANGJA.
A világháború befejezése óta egymásután je

lentek meg háborús filmek, amelyekbe néhány 
év előtt Európa közönsége már valósággal bele- 

I fáradt. A hangosfilm korszaka némi ujitást vitt 
bele n háborús filmekbe, amennyiben nemcsak 
a háború képét, bajait és borzalmait tudta meg
örökíteni, hanem egyben a háború hangját is. 
De egyik háborús film sem közclitette meg ha
tásban és sikerében Ábel Gance „Jaccuse" cirnü 
filmjét, amelvct most a legkiválóbb párisi zene
kar támogatásával szinkronizáltak. A film a 
legnagyobb szenzációt keltette a francia fővá
rosban.

SZÍNHÁZI napló
Hétfő

Magyar Királyt Operákért Filharmóniai hnngv. (8.) 
Nemietl Silnhái: Kölcsönkért vendég ) 
Kamara SíinhAtt Zenebohócok > 
Várul Síinkét: Carmen (!i8.) 
Vlgatlnkáat Szcaedy Annié (8.)
Relvárul Salukéit Aranyóra <R.) 
Magyar Sainhátt Lámpáiéi (!4») 
Fővárul Operett.linhén Kontó „X" (8.» 
l'l Síinhén Razrla (Rt
Andrássy u1| Salakén Tihamér ás kabaré (9.) 
TerétkSrutl S’lnpadt őfelsége anyósa és kabaré (9.) 
Befh'én-térl Siiapad- Kegyelmes uram és kabaré 

(W, Mi9.)
Roy*al Orleomi Varieté mflsor (t.VI és 8.15.) 
Komédia Orfeum: Márciusi műsor (.H9.)

termei, abból a célból, hogy az eddig köz
vetítők utján folytatott tárgyalásokat szemé
lyesen átvegye és konkrét ajánlatot tegyen 
a kormánynak hat magyarul beszélő hangos
film elkészítése céljából.
D ékeffy László beteg. Már napok óta nem 

lép fel az Andrássy-uti Színházban. A 
Grünwald-szanatóriumban fekszik, ahol 
XVinternitz tanár a legkülönbözőbb vizsgá
latnak veti alá, hogy kinzóan fellépő beteg
ségét megállapítsa. Békeffy, aki hosszú évek 
óta sohasem mondott le egy előadást, azon
ban a betegágyában sem tagadja meg magát« 
4 Berlinben élő ünnepelt zeneszerzővel Mi- 
chael Krause-val telefonon megállapodott, 
amelynek értelmében elvállalta a legköze
lebbi operettjének szövegkönyvét. Ez egy 
magyart árgyu operett lesz, amety az ősszel 
a Grosses-Schauspielhausban kerül színre.
X7 asárnapt Színház címen vasárnap délelőtt 

a Rádius moziban egy egész sereg rendkí
vül tehetséges színész és színésznő iépett föl, 
jobbára azok, akik vagy egyéniségükhöz mér
ten nem kapnak szerepet, vagy pedig egyálta
lán szerződéshez sem jutnak. Hogy ez a bemu
tatkozó színház mennyire kell, azt alaposan 
jellemsi a „Konto X" ben Kertész Gábor sike
res szereplése. Sebestyén igazgató bevallása 
szerint hat évig, bárhogyan kapacitálta az író
kat, nem akartak erre a tehetséges színészre 
főszerepet bízni és most, hogy a Fővárosi Ope
rettszinházban fellépett, kiderült róla, hogy a 
legremekcbb prózai színészek egyike. Hasonló 
értelmében kell megállapítást tenni a Vasárnap! 
Színház néhány fiatal tagjáról, így elsősorban 
Radó Teriről, akit érthetetlenül nem látunk 
sehol, pedig rendelkezik azokkal a tulajdonsá
gokkal, amelyek szerepekre predesztinálják, 
Farkas Endréről, Csillag Annáról, Roykoj Ibo 
lyáról és egy sereg kitűnő fiatal tehetségről.

*T egnap premier volt a Bethleniért Színpadon.
* Korcsmáros Nándor ismét egy pompás 
bohózatot irt, amelynek „Nyári történet" a 
cime. A kitűnő László Lily, Ormos Béla, a fej
lődő Hajnal Irén és Zombory Zoltán alaposan 
megnevettették a közönséget. A különböző da
rabokban 'és egyfelvonásosokban a stinház 
törzsgárdája, élén Iványt Dezsővel, Somiár 
Zslgmonddal, Sárossy Mihállyal, Kernéig Olly- 
val, Kaposy Katóval, Székely Dórával, Vajda 
Tildával. Kalmár Vilmával és a pompásan kon
feráló Srenfivángt Kálmánnal nagy sikert ara
tott. A: ul műsor sikerét Feleky Kamill bo
szorkányos bravúros táncai is megpecsételték-

SEUERtn mars loszerepiásevei. 
A.EL GAKCE rendezásálten a világhírt)

M é r o I US 1 U • t öl PÁTRIA ó ■
Jaccuse VádollaH

F É S X E U hangos mozgókban
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/I Filmalap száz pengővel akarja 
végkielégiteni Forgács Antal, az 
éhenhalt filmrendező özvegyét

Mennyit ér az egyéves rendezői munka? — Állítólagos ígéretek 
alapján özv Forgács Antalné tízezer pengőre perelte a Filmalapot

1.
Egy szegény gyászruhás özvegyasszony 

járkál hivatalról hivatalra, szobáról szo
bára, hogy megmentse a kevéske bútorait 
az árverezés elöl, özvegy Forgács Antalné, 
A neves magyar filmrendezőnek özvegye az, 
aki kétségbeesetten küzd az ár ellen, amely 
elmúlt polgári jóléte utolsó maradványait 
akarja elnyelni. Pedig Forgács Antal, (itt 
merj kell állni egy percre és el kell mondani 
ró'la) ez a sokat dolgozó és nagyokat alkotó 
ember, különleges halált halt. Rokonai, 
barátai, ismerősei azt mondják, hog,y egy
szerűen éhenhalt.. Nem bírta elviselni a 
nyomorát. Ugyanakkor nagy sikerrel futott 
külföldi mozik vásznán élete utolsó alko
tása, a „Mária nővér'- cimü film, amely 
egyben tragédiáját is okozta.

2.
Három évvel ezelőtt, amikor a magyar 

filmgyártásról a leghangosabban kezdtek 
szónokolni, Forgács Antal csendesen dol
gozott. Lázár Istvánnal elkészítette a 
„Mária nővér" cimü film manuscríptjét, 
negyvenötezer pengő bécsi tőkét szerzett 
hozzá s ugyanannyit kért kölcsön a Ma
gyar Filmalaptól. Alig forgatták két hétig a 
filmet,

a film főszereplőjét, Werner Plttschaut, 
halálos szerencsétlenség érte.

Nem tudták folytatni a filmet és már úgy 
látszott, hogy odavész Forgács Antal min
den vagyonkája, a Filmalap kölcsöne is. 
fíruchsteiner, ez az osztrák tőkés, megvonta 
további támogatását és Forgács kétségbe 
esve futkosott a Filmalap vezetőihez, hogy 
a Filmalap egyedül fejezze be a filmet, mert 
igy remény van arra, hogy a befektetett 
töke kamatostól visszatérői. A Filmalap 
egy módon hajlandó is volt erre. Kikötése 
mindössze annyi volt, hogy Forgács Antal 
adja vissza szerződését, amely néki, mint 
rendezőnek, a bruttó bevétel tíz százalékát 
biztosította és ehelyett a szerződés helyett 
négyezer pengő egyszer és mindenkori tisz
teletdijat fogadjon el.

Forgács Aulait ,Q kétségbeesés rá vitte 
arra, Kbgy elfogadja ezt az ajánlatot.

Visszaadta szerződését, lemondott jogairól 

és egyévi nehéz munkájáért négyezer pengő 
tiszteletdijat vett fel. Am ennek a jogról 
való lemondásnak volt egy kritikus pontja 
is, amely éppen a most folyó per tárgya. 
Forgács Antal, amikor kétségbeesve han
goztatta. hogy egyévi munkája nincsen 
megfizetve a havi háromszázhatvan pen
gőkkel és hogy néki Is vagyona van a film
ben, a Filmalap vezetői állítólag két tanú 
előtt, és pedig Lázár István iró és dr. Job
bágy Sándor ügyvéd előtt kijelentették, 
hogy

amennyiben haszou mutatkoznék a fil
men, azt Forgácsnak juttatják, 

mert a Filmalap úgysem egy lukrativ intéz
mény és örülnek, Fa a filmbe fektetett tőké
jüket megkaphatják.

3.
A „Mária nővér" váratlanul nagy sikert 

Operaházi fiardalosofi pert 
indítottad 52 szinésztársufi 

elten, mert nyugdijaztáfi őfiet
Nyugdijkülönböxetet követelned 

ax állásban maradt Pardalosoktőt
A budapesti központi járásbíróságon érde

kes színházi per Indult meg. Húrom operaházi 
kardalos: Bartha Istvánná, Weisz Szeréna és 
Fenyő Rózsi pert indítottak Somogyi Imre dr. 
ügyvéd utján az Operaház 32 kardalosa ellen. 
A felperesek 1024 pengőt követelnek voll 
pályatársaikon és keresetüket a következőkre 
alapítják a bírósághoz intézett beadványuk 
szerint:

— Közel három évtizede állunk az Operaház 
szolgálatában mint kardalosok és nyugdíjazá
sunk csak 30 évi szolgálat ulán következhetett 
volna be. A mult -év februárjában

felhívást kaptunk az Operaház igazgatójá
tól, hogy jelentkezzünk próbaéneklésre.

Ha szolgálatunk hosszú ideje alatt, 27—28 
évig megfelelően énekeltünk, alkalmasok le
szünk még-a hátralévő néhány évig is — gon-

aralott mindenütt az országban, úgyhogy a 
mozik visszafizették a Filmalap kölcsön
zött 130.000 pengőjét. A haszon azonban a 
külföldi előadásokon mutatkozott. Állítólag 
Német- és Olaszországból összesen huszezef 
dollár futott be a Filmalaphoz és et az ősz- 
Szeg már haszonnak számit. Érré alapította 
keresetét Forgács Antal, aki mindenféle 
költségek leszámításával tiszta haszonként 
csak tízezer pengőt kontemplált éa

ezt a tízezer pengőt kérte a Filmalaptól 
a szóbeli Ígéret alapján.

A Filmalap azonban nem volt hajlandó fi
zetni, közben Forgács Antal súlyosan meg
betegedett és meghalt. Az özvegye vette át n 
per vezetését, aki sírva könyörgött a Film
alap vezetőinek, hogy egy méltányos egyez
ség sikerülhessen. Az özvegy igényét már 
ezer pengőre mérsékelte, ezzel szemben

a Fllmalap összesen száz pengővel óhaj
totta honorálni az elhalt filmrendező 

munkáját.
Az özvegy természetesen nem fogadta el ezt 
az alamizsnát és habár a legnagyobb nélkü
lözések között él, mégis csak tovább foly
tatja a pert, amelyen a Filmalapnnk pontos 
elszámolást kell adni arról, vájjon a „Má
ria nővér" cimü filmen mutatkozott-e ha
szon és ha igen, akkor azt hová telték.

Stób Zoltán.

dőltük — és ezért tiltakoztunk a felhívás el
len. annál is inkább, mert sejtettük, hogy mi n 
próbaéneklés célja. A felhívást ugyanis sutto
gások előzték meg és

megtudtuk, hogy korábbi nyugdíjazásunk
ról van szó.

Tiltakozásunkra el is maradt a próbaéncklés, 
ellenben Radnai Miklós igazgató felszólított 
bennünket, kérjük önként nyugdíjaztatásun
kat. Erre nem voltunk hajlandóak, mire Rad- 
nai igazgató bejelentette a kardalosoknak, 
hogy

általános fizetésleszállltást kénytelen el
rendelni.

mert a mi hármunk fizetését minden körülmé
nyek között meg kell takarítania az Operaház 
költségvetésében

— Pályatársaink, akik aggódtak a flzetésle- 

szállilás végrehajtásától, gyűlésre jöttek össze 
és ott a leghatározottabban felszólítottak ben- 
..linkel, kírjük nyugdijaié,unkái, -aminek •ll«- 
nében ők kártalanítanak bennünket oly mó
don, hogy

elvesstett illetményeinket mindaddig saját
jukból pótolják, amig aa aj nyugdijsm- 
bályzat elkészül éa nyugdijunk összege •- 

zetésünk összegét el nem ért.
A különbözetet egyébként csak kölcsön elmén 
adták volna, amit később vissza kellett volna 
fizetnünk.

' — Mi elfogadtuk kardaloskartársaink aján
latát. bár ezzel veszteség ért bennünket, de szí
vesen hoztunk áldozatot kari szolidaritásból és 
azért, hogy elhárítsuk kollégáinkról a fizetés
leszállítás veszedelmét. Nyugdíjaztatásunk ezek 
után meg is törtónt és hármunk részére havi 
358 pengő különbözeiét kellett karlársainknak 
megtéríteniük, úgyhogy egy-egyro 12 pengő 
cselt. Az Operaház számvevősége ezeket az 
összegeket fizetésükből levonta, miután kar
társaink kötelezvényt adtak Ígéretükről. De
cember 1 óta azonban a különbözetek fizeté- 
tése megszűnt és igy egyelőre a december, Ja
nuár, február hónapokra esedékes havi 358 
pengők megítélését kérjük.

A járásbíróság az érdeke? per tárgyalását 
március 20-ára tűzte ki.

Premier után
KONTO X. Outsider-siker! A szinház az

zal a célzattal vette fel műsorába ezt a 
német vígjátékot, amelyet Kálmán Jenő üli 
letett át rendkívül szellemesen magyarra, 
hogy legyen mit játszani addig, ameddig a 
nagy újdonság, a sláger elkészül. A Konto X. 
azonban váratlan színészi és pénztári meg
lepetést hozott. Színészi meglepetés Kabos 
Gyula utolérhetetienül egyedülálló, mélyen 
emberi kórnikus-figurája, Kertész Gábor 
prózai szinész-debüje és Ákos Erzsi finom, 
liliomkarcsu figurája. Igazuk van azoknak, 
akik elmennek a Fővárosi Operettszinházba 
megnézni s mulatni ezen a nagyon jól játi 
szott darabon.

ROYAL ORFEUM UJ MŰSORA. Nagyszerűen 
töltöttem estémet a Royilorfeumban. Köszö
net a 8 Faludinak, akik bátran nevezhetik ma
gukat a világ legjobb akrobata-csoportjának, 
Carmelini-nek, az elegáns és kedves, humoros 
ezermesternek, majd a gyönyörű Martha Krü- 
fler-nek, és partnerének, Vladimír Karnetzky- 
nek, akik csudálatosán szépen táncoltak, Sán> 
dór Stefi már egyik megbízható oszlopa a 
Royal-orteumnak. A zseniálisan előadott hu
moros kupiéin kívül egy remek slágert is szál
lít a pesti utcának. Azt pedig egyenesen nem 
értem, hogy Kende Mária után miért nem kap
kodnak a pesti színházak. Ennél jobb drámai 
előadómüvésznőt az utóbbi években külföl
dön sem láttam. Megkapó, lenyűgöző és ma
gával ragadó minden mondata. Az uj műsorért 
gratuláció.

Március 17-iki premierek:

URÁKI A -CORVIN

AKI MINDENKINEK
TETSZIK.,

AKI MINDENKIT 
MEGHÓDÍT, , 

AKI SZIVEKEN GAZOLJ 
AKI ARANYAT KERES

---- talál 
A DÉMON, MOSOLY& 
SZEMMEL ÉS HIDEG ÉSSZEL,

■ 8

Hőse ebjNSKA FILMN£K,,M£LY 
TÜRÖRKíPfi A MOD&RN UtTNtl

KÍNAI ifjú es angol 
LÁNY 

SZSRELMŐ.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
A nagy kérdés eldőlt:

90 perces idegizgató küzdelemben meg.őrt a Hungária és

Újpest került a bajnoki lista élére
Srokatlnn szerencse érte a csőd előtt álló 

mnffvnr csapatokat, amikor vasárnap az idő 
ragyogó tavaszi napsütésbe oldódott. Külö
nösen tragikus tett volna ez, ha nem igy tör
ténik, az Újpest—Hungária derby-mérkÖzé- 
sére, mert előreláthatóan ennél izgalmasab
bat a: elkövetkezendő mérkőzések aligha 
fognak nyújtani. S a deficit már éppen 
el** • . .

Nngy naphoz érkezett el a lila fehérek és a 
kékfehérek edzett csapata, amikor a baj
nokság kimenetelére nézve döntő ütközetre 
kellett felállnia egymással szemben.

A mérkőzést váratlanul az Újpest 
nyerte meg.

Ez a váratlanság azonban csak a gól- 
nrányra vonatkozik, amely közel sem fe
jezi ki azt n különbséget, amelv a valóság
ban. a küzdőtéren a két csapat k őzött mu
tatkozott.

Az egyik oldalon cgv lelkileg teljesen 
ösvzeronpnnt, ver-ödő crvílttea, a má
sikon a fölényének tudntáhan harcoló, 
egyre javulóbb formában küzdő csa

pat állott.
Az eredmény tehát nem is lehetett kétsé

ges. Az Újpest egy ponttal nagy győzelme 
után megelőzte a Hungáriát s most már a 
továbbiak folyamán a saját szerencséjének 
a kovácsa, mert

ba nem éri pont veszteség, a második 
bajnoksága Is kétségtelen.

Jóval kisebb közönség előtt, de jóval na
gyobb erkölcsi sikerrel futotta le a Ferenc
város uj csapatával n Bástya elleni mérkő
zését, amelyet Túrái és Sárost remek játéka 
után a régi Fradi-eredményekher méltó 
7:0-m nyert meg.

A nap két meglepetését a Sabaria és a 
Kispest szolgáltatta, amikor az egvik a III. 
kerületet, a másik pedig a Pécs-Baranyát 
gvözte le. A két mérkőzés közül n Kispesté 
az érdekesebb, mert ezzel a győzelmével egv 
pontra közel (tette meg a szintén kiesési 
gonddal küzdő Pécs-Baranyát.

A Nemzeti lélektelen játék közben, Opata 
a régi időkre emlékeztető okos játékával 
győzött a Budai 11 ellen, mig a Bocskai a 
veszélyes Vasast kényszeritctie térdre s igy 
továbbra is megtartotta előkelő pozícióját.

U/pest vezeti a bajnoki mezőnyt
1. Újpest 52:25 gólarány 25 pont
2. Hungária 53:24 „ 24
3. Bocskai 40:33 „ 22
4. Ferencváros 39:20 „ 20
5. III. kér FC. 33:21 „ 19 o
fi. Sabaria 21:23 „ 16
7. Nemzeti 25:29 „ 16
8. Budai 11. 22:34 „ 12
9. Vasas 26:36 .. 11

10. Bástya 21:45 „ 10
11. Pécs-Baranya 17:40 7
12. Kispest 24:46 „ 6 *

A gólt ekot dér

Az izgalom fantasztikus arányokba szökken, 
most Ticska rohamoz, de a beadása üresen 
találja az újpesti védőket, nincs csatár elől. 
Percről-percre összébb és összébb esik a Hun
gária, sőt már a védelme is ingadozik. Csak 
néha csillant fel a tudásból egy-cgy röpke pil
lanatra az erő, a 20. percben Ticska lefut s a 
beadását Barótky, nagy rössel érkezve, fejeli — 
kapu fölé. Az Újpest újra támad, P Szabó tíz- 
méteres lövésébe Mandl még Idejekorán dobja 
bele magát. Szerencse! Különben máris vetetne 
a: Újpest. Most Wéber fog az arcával egy hatal
mas Auer-lövéat s a labda füzőzsinórja éri az 
arcát,

azután nyomban felszakad a bőr éa hosszú, 
bíboron csíkban patakzik alá a vér.

— Kellemetlen látvány ... Dehát ez a meccs 
vérre megy Szakadatlanul tart az Újpest gól
helyzeteinek sorozata, amikor a 28. percben 
Skvarek egy eltévedt labdával a szélen fut le, 

beadását Hirzer fogja el középen, bárom

lépésnyire áll ■ kaputól a mégis Huberba lövi, 
óriási helyzet volt s talán ezzel feloldódott 
volna a Hungária szokatlan félelme. így azon- 
bán még jobban megzavarodik a kék-fehérek 
gárdája s most már jóformán csak Ujváry 
harcol az Újpesttel Igaz, hogy ő azután kitesz 
magáért. A 41. percben Spitz—Ströck— Possák- 
akció, de a szerencse ismét a Hungáriának ked
vez. megússzák a helyzetet gól nélkül s ezzel a 
félidőt Is.

Szünetben a közönség a látottak hatása alatt 
elképedve magyarázza pro és kontra az érthe
tetlen játékot. Az egyik Hungária-drukker szó- 
moruan mondja:

— Ha a tehetetlenség után luxusodat kellene 
fizetni, a Hungária csődbe jutna.

S ahogy múlik a kibeszélt izgalom, lassanként 
az egész pályán ur lesz az egyetlen kérdés:

dehát mi lesz a válogatott csapattal? 
Ezekután...

A sorsdöntő második félidő, 
amely Újpestet a tabella élére lendítette

március 16-én:
Skvarek György (Hungária) 17 góllal.

A gólrckordlista további helyezési sorrendje 
a következő:

Vlnczc (Bocskai) 15, P Szabó (Újpest) 13. 
Spitz (Újpest) 13, Barátky (Hungária) 13, 
Stanczl (Vasas) 11, Takács II. (Ferencváros) 11. 
Auer (Újpest) 10, Possák (Újpest) 10, Mátéffy 
(Bocskni) 9, Hirzer (Hungária) 9, Sleiner (Kis 
pest) 9, Kovács II. (Sabarin) 9, Toldi (Ferenc
város) 0, Czétényi (Nemzeti) 8, Sleiner (Új
pest) 7, Fenyvesi (111. kér.) 7, Borbély H1I. 
kér.) 0, Konyor (III. kér.) 6 gól.

Újpest félelmetes ostroma alatt 
összeroppant a Hungária

Utpest—Hungária 2:0 (0.0)
A verőfényca tavasz remek kedvre derí

tette a közönséget, mialatt a vasárnap két 
főszereplője felett sötét felhőkben gomoly- 
gott a gond, a bizonytalan jövőtől való szo
rongás.

Az l'jpcst és » Hungária egyforma san
szokkal állott szemben egymással, leg

alább Is a mérkőzés kezdetéig, 
mert aztán ...

A szorongás tehát indokolt volt. Különö
sen a Hungária legszűkebb táborát aggasz
totta nz elkövetkező másfélóra.

Nagy tétről volt sző.
itt fordult meg a Sors szekere előre, vagy 
hálra. kinck-kinck az érdeme szerint.

A Hungária félelme Indokolt volt.
Most, csatavesztés után, már nem ártha

tunk semmit azzal, ha az elterjedt és ko
moly forrásból eredő híreknek hangot 
adunk.

A Hungária belső struktúrádban a né 
mel (ura óta nehéz változás állott be.

Majdnem hihetetlenül hangzik,
a Hungária csapatának az elmúlt év 
ősze óla egyetlen közös meccstréntngje 
sem volt s a standard-csapat játékosai' 
nnk négy tagja délelőtt, hét pedig dél
után tartott tréninget és tizenegyen csak

vasárnaponként, a bajnoki meccs kere
tében találkoztak!

Ez a körülmény a vasárnapi derby-mér- 
közésen mindennél jobban látszott. Nem 
volt a Hungáriának egyetlen olyan csapat
része sem, amely nem a rémület hatása alatt 
játszott volna.

A Hungária derby-mcccsclnek történe
tében ez a mérkőzés kétségtelen 111 a leg- 
slvárubb, mind játékban, mind tarta
lomban, mind pedig n legközelebbi jö- 

• vöt illető reményeiben.
Egészen kivételes szerencse a Hungáriára 

nézve az, hogy erről a mérkőzésről csak két 
góllal a hálójában tudott megszabadulni.

Velük szemben nz Újpest összehasonlít
hatatlanul egységesebb, okosabb és át- 

ütőbb erejű együttest képviselt.
Nem volt ment az elmúlt év bajnokcsa

pata sem kiötlő nagy hibáktól, de ezeknek a 
magyarázata elsősorban a mérkőzést meg
előző lelki izgalmakban találhatók. A máso
dik félidőre, amikor — úgy, ahogy — le
csillapodhattak a kedélyek, az Újpest tudása 
teljes fényében ragyoghatott, a remény bim
bói virágba szökkenhetlek s az eredmény: 
két pont, amelyet ennek a bajnokságnak a 
keretében csapat még jobban meg nem ér
demelt.

„Ha a tehetetlenség után luxusadót kellene fizetni. . ."
Imponáló tőmtgben fogta körül * közönség 

n nngv mérkőzés színterét s n tribünöket fojtott 
zsongás (ili meg, nz izgulom ezer alakban meg
nyilvánuló jellegzetes mozgásaiban nyüzsög 
ember ember hátán .. pnnem et elreenses. ■ ■ 
sznlnd mindenki, hadonászás. apró paplriászlók 
lengenek a levegőben.

A közönség a Senator Extra cignrettahüvcly 
reklámzászlócskáival, amelyek a két csapat 
Mindtől tarka mezőbe öltöztetik n zsúfolt tribü
nöket, buzdítani kezdi csapatát, amely mindenre 
rls-ánlan kezdi meg a pontéiért a nngy küz
delmet.

A aorhuaáa még a Hungáriának kadvcaelt, 
mert nappal a hátban Jútsaott aa elaő félidő, 

ben.
A fempötás rögtön n mérkőzés elején hatal

mat arányokba szökkent, de azután az Izgalmat 
meccs'elmetek hatása alatt mind jobbon halkul 
a most már

a k'Jzönaég Idegein korlátlan ur a asen- 
vedély.

Az Újpest szédítő rohamokkal zug a Hungária

kapuja elé, öt percen át ostrom nlntt tartja n 
•p sem lehet érteni, hogy 
iíl( cl a hálót Artikulátlan 

hangokbn szakad a kö
zönség két pártra szakadt 
tábora. Az egyik oldalon 
a gyors eredményt fór 
szirozó buzdítás, a másik 
oldalon az ijedtség tagolt 
felkiáltásai hangzanak. 
Megkezdődik a korncrck 
sorozata is. amely talán 
a legékesebben szóló bl- 

•zonvilék az egész meccs
ről Újpest mellett;

15:1 arányban rúgták 
a kornereket a Illa 

fehérek-
MhzdjArt beköszöntőre kettős komer esik s 
most már felszabadulnak nz ösztönök, a közön
ség zöme érzi, hogv ezen p vasárnapon az Új
pest nz ur a pólyán én sznkndallanul tart Ismét 
a biztatás:

L'j-pest — Unj-pcest-Uuj  -pécsi!

kék-fehéreket és 
a labda hogy

Kalmát

Tehát kezdődik a második félidő. A Hungá
riára nézve rosszul.

Már a huszadik másodpercben komért rúg 
az Újpest.

S most szokatlan dolog következik, a nagy 
Újpest-fölény alábbhagy és hosszú időn keresz
tül úgy látszik, mintha erejét vesztvé, beletö
rődne a döntetlenbe. Ebben a periódusban esik 
a Hungária az első és egyetlen kornere is Újpest 
ellen. A kékfehérek most, úgy, ahogy, lábraáll- 
nak és Barátky bombája vezeti be a csalóka 
Hungária-ostromot. Ezt Huber tisztázza s utána 
Ujváry kapu ja előtt lesz izzó a levegő, de Ströck 
nagy helyzetből élesen a háló oldalához rúgja 
a labdát. A következő pillanatban Hirzer ren
dez nagy „rumlit" a túlsó oldalon, már-már 
sikerrel kecsegtet, amikor

a válogatott formában, szakadatlan energiá-

Auer bombafejese a léc fölött süvít el. A 35. 
percben eldől a nagy csata sorsa... a megin.

IS . -U..ZJ-1 tartanigólt Hurigária-védelem nem tudja 
Slröcköt,

beadása Kalmár 
pen, aki azonnal

fejéről Possák elé röp- 
szökteti P. Szabót s a vá-
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ItUMtT - S A 4OL 

TALÁN AlAJWOWfÁ- 
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val küzdő Borsányi 
megérkezik és tisztázza a szituációt. S ettől a 
pillanattól kezdve

az Újpest végleg átveszi a nagy szimfónia 
dirigens! pálcáját.

Egyhuzamban három komért rúgnak az újpes
tiek. Nehéz pillanatok voltak. Majd ismét kor- 
ner. Most már a tizenharmadik s a közönség 
ideges izgalommal várja, hogy mit hoz a sze
rencsétlen szám. Hát egyelőre semmit. A 25. 
percben P. Szabó Nngygyal csap össze és elesik 
a tizenhatoson belül: fütty szakítja meg a leve-

logatott balszélső kapásból, fordulásból 
menthetetlenül zugatja labdáját a háló sar

kába 1:0.
Nincs vita tovább s a tribünök fantasztikus ka
kofóniába üvöltik az Újpest győzelmét. A kö
zönség rögtön meg is indul, pedig a parti még 
nincs befejezve. Az Újpest védelembe vonul, 
még tíz perc van s

a legvérmesebbek még reménykednek a ki
egyenlítésben.

A helyzetmost olyan is. De azután a 41. perc-

gőt, mindenki tizenegyest vár, ám a biró az 
aut labdát jelzi. A Hungária-védelem clkescre- 
deten hurcol a szívós újpesti csatárokkal, ami
kor nngy helyzet adódik. A 31. percen áll az 
óramutatója és Ströck rúgja a ki tudja hánva- 
dik komért. Ezt Kalmár fejeli a mezőnybe, de

Kvasz kapásból P. Szabóhoz küldi a labdái, 
•ki offszájdon állva, védhetetlea lövést 

küld a hálóba.
Az ujpestiek mámorosán Ölelkeznek, amikor a 
biró felvilágosítja őket, hogy n nagy zajban 
már előbb lefütyülte a helyzetet. A következő 
pillanatban az ujpestiek ismét rohannak ... 
nincs még veszve semmi, sőt,

most jőa a finist

ben végleg pontot tesz az Újpest a nagy nap 
történetéhez.

Kvasz szabadrúgást lő, ezt P. Szabó viszi 
el. Aa eléjekorülő Barátkayl, aki az utolsó 
ől percben — persze már későn — helyet 
cserélt Kalmárral, átjátssza, s okos, lövés
szerű kereaztpasszal küldi a labdát a be
robogó Sírtak fejére, ahonnan az a lécre « 

onnan a hálóim pattan 2:0.
Nincs tovább. A Hungária végleg összetört■ 
még Auer lövése kecsegtet góllal, de a vad 
labda hangos csattanással pattan vissza a 
pufáról.

At Újpest egy ponttal megelőzte a Hungáriát-

Modern bútorszövetek, 
velúrok, kretonok, szőnyegek, nemi kárpltoskellékek 

VágÓ eS Tarsa^ Kamermayer Károly-u. &
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Sárosi és Turay megindították a ferencvárosi 
gólgépezetet

Ferencvárm ~ Bástya 7: #(/;#)
Nagyot változott egy hét alatt a Ferencváros! 
Sárosi oly hosszú gondolkodás

játszik ... Turay redivivus... Ha 
sem történik semmi?...

Es történtl
Mert a Bástya minden támadása 

rosi lábán és mig a nagyszerűen bemutatkozó 
középfedezet csirájában fojtotta el az amúgy 
sem valami tulveszélyes szegedi akciókat, addig 
elől az ismét vezérére talált csatársor Jeleske
dett s az első gólt követte a második, azt a 
harmadik, aztán megszületett a negyedik . . 
Az őrömtől elszokott ferencvárosi arcok egy
szerre visszanyerték minden életsziniiket; hi
szen még a negyediknek is volt folytatása, egé
szen hétigl

A* első félidőben még nem Igen lehetett 
gondolni, hogy ilyen, megsemmisítő gól

aránnyal győz a Ferencváros.
Nem a játék miatt, mert az ellen az első fél
időben sem lehetett panasz, hiszen a szenzáció 
san Játszó fedezetsor szinte percenként dobta 
frontba a támadősort. De mig az első félidőben 
cgak támadott, egyre támadott a csatársor, ad
dig szünet után már nemcsak a játék n régi, 
de a régi gólképesség is visszatért és hullottak 
a gólok. Igaz,

• nagy gólesőben nem kis része van a 
Bástya gyenge játékának.

A tegnap látottak megerősítenek bennünket az 
újpesti meccs utáni kritikánkban, tudniillik, 
hogy a futballhoz manapság már csatársor is 
kell, ez pedig nincs a Bástyánál.

A Ferencvárosról szólva, legelsösorban a 
nagyszerűen játszó fedezetsort kell kiemel
nünk. Lyka—Sárosi—Lázár alkották a fedezet
sort és a két uj ember olyan nagyszerű játékot 
produkált, hogy a fedezetsnr mindenben méltó 
utódja volt a régi nagy ferencvárosi fedezet
soroknak.

Báróéi debüje minden tekintetben kitünően 
sikerült.

A játékot végig birta, nem tűnt el nem hogy 
negyedórákra, <le még percekre sem a mezőny
ben és ugy a védelemben, mint a támadásban 
nagy volt. A csatársor nélkülözte Takács 11.-t, 
ezzel szemben ismét játszott Túrái, aki ugy lát
szik vlsszavarózsolta a ferencvárosi csatársor 
gólképességét. A védelem munkájáról elég any- 
nyit megjegyeznünk, hogy Amsei az egész 
meccs alatt még két lövést sem kapott.

A Bástyára fentebb már elmondottuk véle
ményünket, amihez még csak annyi ’ 
valónk van, hogy

a csapat, különösen a csatársor, 
reorganizációra szorul.

Ferencvárosi támadással kezdődik 
Kohut éles lövése .uLAn. a harmadik percben 
megkapja az első tapsot Sárosi: -uép szöklejé- 
sével Toldi kiugrik, de átadása Túráit offszáj- 
don találja. A ferencvárosi csatársor állandóan 
frontban van és két eredménytelen korner után 
a 11. percben esik a zöld-fehérek első gólja.

Toldi jó labdát kap a baloldalról, fordulás
ból szüktetl Tfinzert, akit ugyan Rlesz sze
rel, de a szélső vlsszaszerzl a labdát és mi
közben Beneda kifut a kapuból, laposan a 
hatoson álló Túráihoz passzol, aki az üres 

kapuba lövi ■ labdát. 1:0.

Gól után is támad 
Ferencváros és 
percben Tanczer beadá
sát Túrái a tizenhatos
ról kapásból lövi, de a 
labda Emmerling feltar
tott kezeiben megakad. 
De a bíró nem Ítél 
11-est. Majd ismét Tán
ctér beadásából Toldi 
kerül tiszta helyzetbe, 
de addig áüitgafja a lab
dát, míg elveszik tőle 
A Bástya támadásából 

beadásával Wahl kiugrik, deHarmat fut le,

után végre 
még erre

elakadt Sá-

hozzátenni

sürgősen

a 
a 19-ik

félrelő. A rövidlélegzclü Bástya-támadást ismét 
ferencvárosi fölény váltja fői. A 26. percben a 
jobbszárny szép támadásából Tanczer elfut 
Rlesz mellett és már csak egyedül áll a kapu 
előtt, amikor Beneda kifut eléje, de

Tünczer az üres kapu mellé lövi a labdát.
Nagy helyzet voltl A Bástya teljesen vissza
szorul s néha-néha támadnak, ez mindössze 
annyit jelent csak, hogy a félpályáig jutnak el 
a kapujuktól. A 28. percben Kurunczy meg 
sérül s a halszélre megy, a centerhalf Tóth lesz, 
mig a jobbhalf helyére Wahl megy. A 35 perc
ben jut csnk le a Bástya Amse) kapujához s 
veszélyes is lenne, mert Takács I. hatalmas 
lyukat rúg, ám Schneeringer elől a labda a 
sárba ragad. Kohut hatalmas bombájával ér 
véget a félidő.

Szünet után az első percben Toldi veszélyez
tet, mert egyedül lefut a félpályáról, de tiz mé
terrel mellé lő. A ferencvárosi csatársor nem 
(ágit Beneda kapuja elől, aminek a hatodik 
percben meg is van az eredménye.

Tünczer lefut, beadásai Toldi fogja és éles 
lövése a Jobb sarokba jut. 2:0.

A 10. percben pompás akcióból születik meg 
a Ferercv’ros harmadik gólja.

bár

megakad. A Nemzeti támadásait főként Odry

A 29. percben Hoasó vcsiélytelennek látszó 
keresztlabdáját Blhárnl az alsó balsarokba 

fejeU. (2:1).
A budai fekete-fehérek a gól után kissé meg* 

emberük magukat, Schmidt kerül kitűnő hely
zetbe, de a kapu mellé lő. A hátralévő időben

UtlXilU.
STANCSÍlt. awpaíau 
romi* tdktá*lfr» a *otT

Helycsere után a Nemzeti veszi a kezébe a 
játék irányítását, bár a nívó még gyengébb, vezeti, 
mint szünet előtt volt. Opata hatalmas lövése * nt 
elkerüli a kaput. Odry beadását pedig Grosz jó

STancsik

Gaujwa

EHbCS.

ereuinenyieien BaruKruguíR *wcu. mmU.» iii a Nemzeti van frontban a buda: csapat 
csapat „barátságos" mederben játszik. A budai legyizben veszélyeztet, de Sztancsik lnbdajat 
csatársorban, ugylátszik. csak Lyka és Sztancsik I Gallina parírozza. Szürke játék közben ér véget 
................ 1 ’■ ,x a mérkőzés.

Kohut lefut s 
Schmidt nyomja, a rá
futó Emmerllng elől 
bead, a labda éppen 
lábrafön a vele egy 
vonalban futó 
nak, aki ballal 
ból a hálóba

3:0.
A ferencvárosi
állandóan a Bástya kn- 
púja előtt van, a 17. 

percben nagy gólhelyzetet sr.alasztanak el. Ko
hut beadását Túrái átengedi Toldinak, ő azon
ban Tánczernek akarja juttatni a góllövés di 
csőségét, ám a szélső alaposan kapu fölé lő. 
A 21. percben Szedlacsek lövése Emmerling ke
zét találja, de a birő most sem Ítél tizenegyest. 
Egy perc múlva azonban amúgy is gólt ér el a 
Ferencváros.

Toldi jobbra kiugrik éa a ráfutó Emmer- 
llng elől lehetetlenül éles szögből lő és a 

labda Benedáról a hálóba pattan. 4:0.
Egy perc sem telik el, amikor Emmerling a ti
zenhatoson belül durván gáncsolja Túráit. Most 
már nincs mentség:

a bíró tizenegyest ítél.
A büntetőt Papp élesen a jobbsarokba lövi. 5:0. 
A Ferencváros most nagyon belelendült, Szed
lacsek szökteti TÜnczert, aki szélsebesen — 
ugy, mint régen •— lefut, futásból centerez s a 

'labda Kohuthoz száll, a szélső a hatosról ka
pásból lő, de pont .Benedábn. • 
Tural a tizenhatosról lő. a labda felső l 
fáról felpattan a magasba és amire 
addigra

ott terem Szedlacsek és Schmidt meg 1 
neda mellett a hálóba sodorja. 6:0.

A 31. percre is jut esemény: tudniillik 
a bíró kiállítja a szegedi csapatból Wahlt, 

a piros-feketék pedig, mintha csak éppen erre 
vártak volna, hirtelen támadni kezdenek, ám 
Harmath alaposan mellé lö. A szegediek tá
madó kedve azonban tiszavirágéletünek bizo
nyul, mert isméi a zöld-fehérek támadnak és 
a 42. percben még egy góllal megtoldják a fél 
tucatot. Komért érnek cl ugyanis, amelyet Tfin- 
czer lepasszol a befutó Lykának, aki rövid 
drlbll után bead,

a labdát Kohut kapja, fejjel Túráihoz to
vábbítja, aki azt élesen a jobbsarokba lövi. 

7:0.
Egy perccel a befejezés előtt a Bástyára mo
solyog a szerencse, mert elérhetnék a tisztelet
gólt, de Schneeringer a hatosról tiszta helyzet
ben magasan a kapu fölé lö.

csatársor

helyzetben juttatja n háló mellé. Lyka n 
budaiak ellentámadását eredménytelen lövéssel 
fejezi be, majd Schmidt lefutását szerelj Török 
kornerre Odry pompás helyzetben rosszul 
centerez, s igy kitűnő Nemzeti helyzet megy 
veszendőbe. A Nemzeti kornerét a budaiak 
eredménytelen sarokrúgása követi. Mindkét

A 29. percben 
' ’ ~ kapu

leér,

Be

küzd,

A Budai „11" első tavaszi veresége
Nemzeti—Budai „11“ 2:1 (1:1)

A két fekete-fehér csapat küzdelmét, amely 
a ..derby" előtt zajlott le, fokozott érdeklődéssel 
kisérték, ami érthető is, hiszen ugy a Budai „11**, 
mint a Nemzeti, a tavaszi szezon folyamán igen 
szépen szerepeltek. Sőt, a budai csapat a ta
vasszal lefolyt négy fordulóban még egyetlen 
vereséget sem szemedéit. A játék azonban nem 
felelt meg a várakozásnak. mert mindkét fél 
messze maradt a rendes formájától s egyáltalán 
nem ambicionálták a jobb játékot. Az első fél
időben a budai csapat volt a Jobbik fél és 
helyzeteit is tekintve, legalább két gól előnnyel 
kellett volna fordulnia. Szünet után megválto
zott a meccs képe s ekkor a Nemzeti kissé 
megemberelte magát.

A meccs képét hívekben adta volna vissza 
egy döntetlen eredmény,

a Budai „11" csapatában ezúttal azonban nem 
volt meg a teljes lelkesedés és a szerencse sem 
kísérte akcióikat. A küzdelem tehát a Nemzeti 
javára dőlt el s ezáltal

• Budai „11“ elvetetette a tavaszi szezon-

Ma, bótlön l*p fel ELŐSZÖR

NINON VALLIN 
a párisi Opera Comique primadonnája 

.CARMEN címszerepében.

Jegyek 1 peogőfől 10 pengőig.

Városi Színház

mig a gyenge Tárnokon minden akció

Az egyiptomi túrára induló Bocskay 
győzelemmel búcsúzott híveitől

Bocskay— Vasas 2:1 (1:0)
I gyenge belső triója a kapu előtt sok jó helyzetet 
kihagy. Az utolsó tíz percben a Vasasok nagy 
elánnal támadnak, aminek eredményeként 

a 43. percben Jcney labdája a vetődő 
Fábián mellett hálót ér.

A hátralévő két percben a Vasas-csapat majd* 
nem kiegyenlít s a kritikus helyzetben a Bocs- 
kay-védelem csak az utolsó pillanatban ment.

Kispest győzött a kiesési 
derbin

Kispest— Pécs-Baranya 3:0(l:0)
„Lenni, vagy nem lenni" — ez a hamleti töp

rengés lebegett mindkét kiesés felé kacsintgató 
csapat előtt. Mert sorsdöntő mérkőzés színhelye 
volt vasárnap délután a kispesti feneketlen 
saras pálya; sorsdöntő mérkőzésé, amely, ha 
nem is véglegesen, de legalább is egyelőre hi
vatva volt dönteni n kiesés körül.

„Derby a kiesésért" — mondogatták az embe
rek s bizony, ha történetesen a baranyaiak 
győztek volna vasárnap, a Kispest sorsa meg 
lenne pecsételve. De a kispesti lelkesedés — 
amely már a multbnn is oly sok csodát müveit 
— ezúttal Is megtelte a kötelességét és igy már 
csak egy pont választja el őket a Pécs-Baranyá
tól.

Egy pont, amelyet még oly könnyen be lehet 
hozni, akkor pedig a Kispest kerül osztályozóra. 
Akkor pedig, ki tudja?..

Maga a mérkőzés — mint már ilyenkor lenni 
szokott — nem voll valami nívós. A

Kispest megérdemelten győzött,
1 sőt mi több, a nekilendült csatársor még több 
i gólt is lőhetett volna, de
j Bírj szenzációsán védett!

Már az első félidőben kidomborodott Kispest 
I fölénye, szünet után pedig egyenesen nyomasz- 
: tóvá vált a kispesti fölény.
! Rögtön, kezdés után, támadott a Kispest s 

előbb Csendes, majd Steiner közeli bomba* 
■ lövését védte kornerre Biri. A 27. percben azon- 
i bán már Biri tudása sem segített volna, ám 
• Konyór lövése a felső kapufáról pattant vissza, 
r A félidő végén érte el Kispest az első gólját. 
. Steiner átdolgozta magát a védelmen s már-már 
i menthetetlennek látszott a gól, amikor clbuk- 
i tattá k.

Debrecen, március 15.
Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
Az egyiptomi túra előtt álló debreceni

(A
tése.)__ ....
legénység kitűnő játékkal és győzelemmel bú
csúzott el lelkes közönségétől. A Bocsknyban 
először mutatkozott be n Ferencvárostól átveti 
Gyurcsó a balösszekötő helyén.

A Bocskay csapata a győzelmet Jobb játé
kával föltétlenül megérdemelte,

Bár nem vitatható, hogy voltak periódusok, 
amikor a Vasas-gárda alaposan megszorította 
a debrecenieket. A Bocskay csapata győzelmét 
elsősorban a kitünően játszó Markosnak kö
szönheti, aki a veszélyes támadások sorozatát 
vezette a nagyszerűen védett Vasas-kapu ellen. 
Mellette kiváló játékot produkált a védelemben 
Moharos. A Vasas csapatában fényes formában 
játszott a közvetlen védelem s a csatársorban 
Stanczl játéka tetszett.

A meccs elején a Vasas ragadja magához az 
iniciativát s már az első percben Remmer éles 
lövéssel veszélyeztet, amelvet Fábián véd. To
vábbi Vasas-akciók során állandó veszélyben 
forog a Bocskay kapuja, de a kritikus helyzete- 

Moharos tisztázza. A Bocskay fedezetsorá- 
tcngelyébcn Moóré feltűnően gyenge játé-

bán eddig tartott veretlenségéi.
Az első percekben váltakozó a játék, majd 

az b. percben kavarodás keletkezik Lantos 
kapuja előtt, amelyet a budai kapus végül is 
csak szerencsével tisztáz. Ezután a Budai „11" 
jön föl, de a csatárokban nincs meg a kellő 

a kapu előtt, hogy a mezőnyben okosan

két 
nak ’Moóré feltűnően gyenge játé

kot produkál, úgyhogy 
könnyen jutnak út rajta 
a piros-kék csatárok.

A 14. percben Teleki 
—Vlncze kombináció
jából Markos jut láb- 
dához, akinek pontos 
beadását Vlncze a 
hálóba juttatja. (1:9).
A gól után Stanczl ve

szélyeztet, ám lövését 
Fábián kornerre öklözi, 
amely eredménytelenül 
végződik. Hosszú Vasas
debreceni együttes kerti!

Vlncze
ostrom után ismét 
frontba, de a kitünően játszó Markos beadásait 
a gyenge belsők rendre lekésik. Ami lövés pedig 
kapura megy, azokat Berecrky parírozza.

A második félidőben a Játék nem Ifjan válto
zik s már az első percekben Stanczl labdája 

i nehéz munkát ad Fábiánnak. A Vasasok ered- 
1 ménytelen kornere után erős Bocskay-fölény 
alakul ki, de minden pozitív eredmény nélkül. 
A Vasasok egyik lefutásánál Moharos majdnem 
öngólt vét. A 12. percben Brunecker gólját a 
bíró ofsrájd címén érvényteleníti. Váltakozó 
támadások ulán a 25. percben esik a Bocskay 
második gólja.

Vampetlcs passzát Vlncze fogja, aki befelé 
húzódik, jobbra kiugratja Telekit, ő vissza
játszik s Vlncze védhetetlen lövéssel gólt 

sserez.
A Bocskay a gól után is frontban marad, de

" ..... . ....... I lm.* .................I |l , ||, __________________________________________

UJ SZÍV HÁZ
IÖI.DESIMRE 
A CSÁSZÁR KAKIVÁ!

a

Smolkó

11-ei!
A büntetőrugást Purczeld értékesítette góllá. 

(1:0).
i Szünet után is Kispest volt a támadások kez
deményezője. A Pécs-Baranya fokozatosan 
visszaesett és a 23. percben

I Csendes beadásából Lukács a második gólt 
fejelte. (2:0).

Bemutató csütörtökön 
Nyilvános főpróba szerdán este

átgondolt akciókat eredményesen be is tudják 
fejezni. A Nemzeti eredménytelen komért ér 
cl, majd pedig Knltenecker //. szabadrúgását 
Sztancsik alig fejeli a léc mellé.

Nemzeti offenziva következik, amely előbb 
komért hoz, majd pedig a 41. percben gólt.

Biháml tlzanhafméteres lövése a felső
lécről viaazavdgódik a vetődő Lantos hátára, 

ahonnan a labda a gólba perdül, (ltö).
A gól után Schmidt fut le s komért csikar ki, 

de ez eredménytelen.
1 A 44. pereben Lyka pasasából Ember Uz 

■éterről pompás lövéssel kiegyenlít (1:1).

Ferenczy Karoly. Láttass Juci 
be szedő mikios lelioptouei: 

A KOLDUSGRÓF
Aacher Lsé gyönyörű zenéjű operettje

Jegyek már válthatók VÁROSI C7INHÁZ 
60 illiértől 6 pengőig.
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Ti: perc muluu íposi jchneteL színhelye 
volt a .pi'dya.

Steiner megtámadt* n labdálfogó Blrlt, 
mire Ré-der megrágta Kitinért.

A biró mindkét 
azonban még ncn 
perc múlva Sztrali

játéko’sl kiáilitotln Ezzel 
írt véget a doleg, húrt pár 

ovlcs a : zó-szoros értelmében 
legázolia Purczcldct, mire 
a hlró

Sztrakovicsot ta ki
állító ttot

A 40. percben esett az
utolsó gól.

Paczolay lefutott, élea ,

á ■
lövése ívánciik kábán
célt tévesztett és u
irt.'.drt Piri mellett a
hálóba került. (3:0). 
Ilárom null/ A legöre-

Paczolay gebli kispesti drukkerek 
sertj igap emlékeznek rá,

hogv mikor gvŐz< II volna ennyire- a Kispest.
(>nk talán előbb •> incglchftiék tolna már cH

< gyszcr-kélszei Mert akkor nem „bitorolná"
a dicstelen utolsó lu lvel ..

Szombathelyen maradt 
a III. kerületiek két pontfa 
Sabaria III. kér. FC 3:2 (1:2,

Szombathely, március 15.
.4 Hétfői Napló tclefonjclenlése.) A Bocskay! 

pompás slilusbr.n verő óbudai csapat váratlan 
Vereségit szenvedett n kitiinő formában lévő 
szombathelyiektől. Az eredmény nagyjában 
fedi nz erőviszonyokat, jóllehet, a Hl. kér. FC 
Is nagyon sokat támadóit. A játék u rendkívül 
mély, táron talajon tnkittor a durvaságig Te- 
m ny volt, amelynek inkább a hazai csapat adta 
incg uz órát. . ■'.I.S

A győztes csapatban kitűnően működött a két 
hátvéd, a csnlárserban pedig Kovács II. és a 
két szélsőcsalór. Weinhardt bizonytalanul ’vé 
tletl. Az óbudai csapatban a Wcrncr-~Biri 
bekkpár remekelt, de nagyon jó volt Zilahy is 
valamint Fenyvesi lefutásai a veszélyt jelen 
telték.

Antalién bíráskodása melleit íi hazai csapni 
azonnal támad s Kovács II éles lövése alig 
kerüli <1 Fehér kapuját. A 4. percben Gyűri II- 
hit le. de jó helyzetben elcsúszik a sárban. 
Ezután ismét a Sabaria lámád, n közönség 
lelkes buzdítása közepette cgymésután vezeti ii 
veszélyei lámarlúsolmt Iglódy-I’rém akcióiját 
Belkó lekési. majd Kovács II. I szerelik az 
óbudai védők. Mml a 11* k< r. FC is frontba 
kerül, dv pozitív eredményt neiu ér cl. ■

Gerevích Aladár győzött 
a Hősök Emlékversenyén
A Hatat Kovács első országos versenyével 

máris beérkezett a „nagyok** közé
A MAC a világháborúban hősi halált halt 

Fajtársai és vívói emlékére alapított Hősök 
Emlékversenyének első részéi, a kardvcrsonyl, 
vasárnap este rendezi.' meg a műegyetem' aulá
jában

Az értékes és kegyelelcs verseny a vívóink 
legjobbjait szőkíti a plnnsiti gyűjteni s igy volt 
ez most is. a X. oi zt gos versenye alkalmával.

A selejtező mérkőzések lebonyolítása után 
l óra délután kezdődött meg a döntő u szépen 
feldíszített iiult.ban, ahol ti zsűri asztala előtt 
n MAC. fölállította n tragikus sorsú vitéz 
Tcrstyánszky Ödön ezredes élet nagyságú mell
szobrát. A teremben zsúfolásig meglelt minden 
hely. A kö-élct kiválóságai közül vitéz Gömbfis 
Gyula cs Rakovxzlcy Iván ny. belügyminiszter 
is megjelent. . .

De megjelent Terslyúnszky Ödönné h az 
elfed-* közönség peruiban.

A sclojlezír mérkőzések során az ismertek 
közül kiesett Hat; József, Schrfder Gyula dr. 
és Gönczi/ Lajos.

A döntőbe kilenc vívó került.

Győri II.
A hátralévő időben

történik, kovács II. 
támadó*órái, de a

Iglády

összecsapás

▲ U. percben Iglódy fut le, pnntoe centerét 
Boda a hálóba vágja. (Irt)).

Két perc múlva kiegyenlít a vendégcsapat.
Lengyel lövése Weinhardt keséből tdpecd&l 

ás a befutó Zilahy nem hibás. (1:1).
A gólra a Sabaria hevet rohammal támad, de 

az ellenfél hátvédjét minden akciót vissza
vernek. A 22. percben Győri lövése a bizonyta
lan Weinhardt kezéből a gól felé tart, de 
Janzsó jnfg idejében ment. A 26. percben 

Vámos egy összecsapásnál 
megtérül ét pár percre 
kiáll, Gábry—Kovács II.— 
Belkó akcióját nz utóbbi 
éles kapumellé lövéssel 
fejezi be. A 36. percben 
Kovács II. áttöii az ellen
fél védelmét, lövése 
azonban a kapufáról pat
tan vissza

A 39. percben Lutz 
labdáját a befutó 
Győri góllá értékesíti. 

(1:2).
a Sabaria eredménytelenül

támad.
Szünet után u 111. kerület lendül támadásba 

és Magyar huszméteres bombája alig kerül a 
kapu mellé. Ezután ismét az ellenfél veszi át a 
támadást s Iglódy beadását Belkó a kapu mellé 
helyezi. Ezt követően ismét Belkó van frontban, 
pontos beadását azonban a belsők lekésik.

A 6. percben Kovács II. jól szökteti Belkót, 
akinek tlzenhntméteres saroklövésére Fehér 

lilába vetődik. (2:2).

A játék most a mélylalaju pályán több durva 
faultot hoz, szerencsére azonban sérülés nem 

kitünően irányítja a Sabaria 
Wemer—Bíró bekkpár biz

tosan ver vissza minden 
támadást.

A 19. percben Prém 
szökteti Iglódyt, aki 
lefut és pontos cen
terét Kovács II. a 
győztes góllá értéke

síti. (3:2).
A Sabaria további tá

madásainak során Ko
vács ll-t lerúgják, aki 
előbb kiáll, majd vissza
jön s a játék végéig sta
tisztál. A 30. percben egy 

só a föMre esik s karját
flcamilja. Az utolsó tíz percben az óbudai csapat 

1,CSzorilja a Sahariát, de a kitünően 
működő szombathelyi védelem minden akciót 
mór csirájában elfojt.

Hatalmas küzdelem jelölte ki ,n győztest, ame
lyet

első ízben Gerevích Aladár nyert meg 
s ezzel Sanlclli György, Mészáros Ervin, vitéz 
Hády, Posta. Garay, Gfinczy, Petschauer és Pil 
ler György mellé zárkózott fel, akik elődei 
vollak a klasszikus díjban.

A verseny legnagyobb meglepetését a 19 
éves Kovács Pál szolgáltatta, 

aki remek vívásával már első országos verse
nyén is erősen beleszólt az elsőség kérdésébe. 
Kovács mai szereplésével egyszeriben a leg
jobb vívóink sorába került.

A verseny részletes eredményei a következők. 
Győztes: Gerevich Aladár MAC 7 győzelem

mel.
2. Nagy Ernő (MAC) 6 győzelemmel, 23 

kapott tussal.
3. Széchy László (Tisza István VC) 6 győze

lemmel. 2fi kapott tussal.
4. Kovács PÚI (BBTE) 5 győzelem, 5. Erdélyi 

(MIK) 4 győzelem. 6. vitéz dr. Uhlarik.

KÜLFÖLDI SPOHTHftPLÓ
Tizenötezer német sportember utazott 

Párisba a háború utáni első 
német-irancia futballmérkőzésre,

amelyet a franciák
Párfc, március 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Példátlan érdeklődés nyilvánult 
meg a vasárnapi francia—német válogatott 
futballmérkőzés iránt. Az érdeklődést fo
kozta, hogy

a háború befejezése ótu ez volt az első 
találkozása a két, nemrégen még ellen

séges nemzét futbiillsportjának.
A mérkőzésre Németország minden részé

ből, számtalan kiilönvonalon, autón, mo- 
lorbiciklin és kerékpáron

több, mint lö.OOO német sportember 
utazott a világ fővárosába.

A mérkőzést 50 000 néző jelenlétében 
kezdték meg a colombcsi stadionban. Fran
cia támadások vezették be a mérkőzést és 
a francia csatársor Jkupastilusban rohámo-

Wetzer nagyszerű játéka a Ripensia 
csapatában

Temesvár, március 15.
(A Hétfői Napló tudósítójánál; telefoTijélen- 

lésc) A pályák használhatatlansága miatt csak 
a Ripensia—TMTE barátságos meccset tartot
ták meg, a bajnoki mérkőzések közül pedig 
mindössze kettőt bonyolítottak le. Az eredmé
nyek a következők:

Ripensia—-TMTE 5:0 (3:0). A Ripensia csa
patában Wetzer játszott centert, aki a mély
talajú pályán nagyon „élt". A proficsapat 
csatársora a régi Klnizsi-stilitsban játszott. A 
TMTE szünet után kissé tulcrélycsen játszott 
* igy két játékosát a bíró durva játék miatt 
ki is állította. Góllövők: Scluvarcz (3), Lakatos 
és Béke.

TAG—Polytechnika 3:1 (0:0).
Bánátul—Kadima 0:0.

Jugoszlávia csapata 
legyőzte Görögországot 
a „Balkán Kupában"

Jugoszláviai eredmények
Belgrád, március 15.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelcn- 
tése.) Jugoszlávia—Görögprszág 4:1 (2:0). Kö
zel 15.000 né/ö volt kiváncsi a, két ország vá
logatóit csapatának a Küzdelmére, amely U 
..Balkán Kupáért*’ folyt. A meccset ünnepélyes 
keretek között tartották meg s megjelent a 
nézők között Josztics Bosko udvari miniszter 
is. A görögök első jugoszláviai szereplésük al
kalmával kissé csalódást kellettek s a jugo
szláv csapat a mélytalaju pályán biztosan győ
zött. A győztes csapat .góljait Virics (2), Dirna- 
vics és Tamásovics rugla, mig a görögök a 
center révén érték el egyetlen góljukat.

(Szabadka): Bácska—Villanytclcpi SC 3:1 (2:0). 
(Zombor): Zombori Sport—Zombori Sokol

5:0 (3:0).
(Zcnta): Zcntal SAK—Zenlai Rndnlcki 1:0 (1:0). 

A SPARTA VERESÉGE A CSEH FUTBALL 
VASÁRNAPI MEGLEPETÉSEK

Viktória Ziskov—Sparta 2:1 (1:1), Bohcmians 
—Teplitzcr FK 3:2 (1:1), Slávia—Nachod 6:2 
(3:2).

nyertek meg l:0-ra
zott. Oly óriási nyomást fejtett ki, hogy a 
széteső német csatársoron keresztül a né
met védelem már az első negyedórában 
inegzavarodolt és igy esett a mérkőzés 
egyetlen gólja is, amelyet

Miinzbcrger segített a bálóba az első 
félidő 15. percében.

Tipikus öngól volt. A német ellentámadá
sok nem vollak hatásosak. A csatársor igen 
nélkülözte Hargcrt irányítását és igy a 
mérkőzés hátralevő része széteső akciókra 
foszlott. A játék mindinkább eldurvult. 
Ludwig Hofmanr.t már az első félidő vége 
felé ki kellett vinni a pályáról, helyére 
Bergmayer állt be, akinek helyére viszont 
Welker ugrott be. A cser? nem bizonyult 
szerencsésnek, a heves iram is alábbhagyott 
és-a mérkőzés utolsó negyedórája színtelen 
és eseménytelen volt.

DÖNTETLEN A BÉCSI DERBI
Béesből jelentik: Mintegy 20.000 főnyi kö

zönség előtt mérkőzött a bajnok, tabella két 
élcsapata, a Rapid és Admira. A mérkőzés he
ves küzdelem után 3:3 (2:1) arányban döntet
lenül végződött. — Egyéb eredmények: WAC—• 
Nicholson 3:2 (2:1), WSC—Slovan 9:3 (5:1).

EGY BÉCSI FUTBALLISTA 
SZERENCSÉTLENSÉGE

Béesből jelentik: A simmeringi futballpályán 
cgy Plcménschitz nevű játékos védés közben 
oly szerencsét lenül vetődött, hogy az ellenfél 
csatára — nem tudván már kikerülni —, fe
jen rugla, hogy Plcmenschitzet sulyos állapot
ban kórházba kellett szállítani.

X Az amatőrbajnokságbun a BSzKRT— 
MTK meccsen kívül, amelyet 3:0 arányban a 
villamos-csapat nyert meg, nem játszottak 
egyetlen mérkőzést sem a pályák használha
tatlansága miatt.

X Szczonnyltús Nagykanizsán. Nagykanizsá
ról jelentik: Vasárnap folyt le a tavaszi fut- 
ballévnd első mérkőzése a Nagykanizsai TE 
és a Pécsi AC között. A közönség által gyéren 
látogatott mérkőzést a kanizsai csapat nyerte 
meg 6:0 arányban.

A levertteboxolóknah is 
Angyalföld a hazája

Budapest ökölvívó levenlebajnokságainak Jön- 
tőit vasárnap este fejezték be a városligeti Sport
arénában. Csak természetes hogy

a legjobb leventeboxolók az Angyalföldön 
találhatók, lévén közöttük európai és ma
gyar bajnokok, valamint válogatottak is 

tekintélyes számban.
Az angyalföldi leventeboxolók nyerték meg 

a vitéz Sallay István örökös v^ndordijat: égy 
hatalmas ezüst serleget, a VII-tk és a X. kerü
letiek előtt

Az idei bajnokok n következőké*
Légsuly: Kalikin IX.,kér. Bentam-SUly: Gcra 

VI. kér. Pehelysúly: Erős VI. kér.' Könnyűsuly: 
Énekes VI. kér. Welter-suly: Szabó VI. kér. 
Középsuly: Kerekes IV. kér. Kisnehézsulg: Zsida 
X.. kér. Nehézsúly: Körösi IX. kér.

Egy héttel a mezei bajnokság előtt:
Eudapesien: Thomka-emlékverseny 

Vidéken: Kerületi bajnokságok
AIVSC. — Ar l/jusági bolngkiág gyér érdeklő- 
dós mellett lA-én indultak! — folyt le s Tö-

Egy hét választ cl a mezei bajnokságoktól s
nz utolsó próbák, az utolsó simítások történtek ur> ,__ inauuus _________ i
meg vn.úrn.ip min.lrí.l.-I,. A l.mjrosb,,,, u baj- ‘rök OTVK nver-VMe^MVSC el«ít 
rtokság megszokott clőjalcka a 1 homka-emlék- 
serseny lolvl le, sajnos, csekély érdeklődés inéi- 
I- tt í gvlátszik, a l-nhona miatt, hogy a| 
Thomkn-verseny győztese nem nyerhet baj
nokságot,

a legiobbak távolmaradtak n versenytől.
A teljes M XC-gárdn melleit — Srerb még ÍBpn 
indull az idén versenyen! nem Indult nri^kdn 
sem s ,.t >. a-, m*

lg.v a Thomkn ezévi győztese Eper ESC lett, 
akit Llndtncr Vasas és Gnvrlch I1F.ÁCÍ IttWweu. 
A csapatversenyt az. ESC. (Eper, Hegcdbs. üó- 
génv. B- lhózi. Osu'.zlh) nyeri© 20 ponttal. .2 
Törekvés 78 pontiul. 3. BRTE W poWHiN.5

Súrtcng’*rbcn futollák le a pcslvidékl mezei
bajnokságot.

Si< nzúciós kuz<l< Írnek telték érdekessé úgy a 
szenior, nílnl nz ifiu'áfd vcrienvl. Mert nüg 
Heveié bl 'losnn. fölényesen győzőit, 26 32 mp-esi 
Idővel, midig mögötte Y’ljj

késhegyig menti Illírjeiméi slvntl fldhAt! , 
és Rloglrr a máah'llk helyért, amely végW

is linltvcr'rnyl’.cn ért véffet.
Az é zakl kerület h .mókáigFőd<>r

• ■ r.yetm. £■
nő iuisk"lcl fut'- urilál'fclk kihkeerle
Időrését. 2 blrcslk MÁK 3.’Ww

A LitŰ 
múlt évi

és Arató. 
lelkes maglód!

fit).

Az Attila két pontot 
vesztett, a Somogy egyet 
sigya bajnokság kérdése 

ismét nyílt lett
A II liga tegnapi fordulója e)é nagy várako

zással tcRinlett n sporlkÖzvéícmény, annál is 
inkább, mert úgy az Attila, mint a Somogy, 
ídafen pólyán Játszott. A mlsk^ri csapat nagy 
meglepetésre ki h kapott a lelkesen küzdő Vác 
FC tói, de a Somogy is pontot adott le a Mag 
lódnak, s igy a pontszámúk újból egyenlő.

Vác FC—Attila 4.J (1:1). Végig erős iramú 
, nívós mérkőzés, 'Amelyet n miskolci csapol bal- 
* szerencsével vcs/tfett cl. Csárdás„Nrft a meccs

ÍQljramáii, négy tl-e>t Hóit meg. kellőt a Var 
FC és k»Nőt M Attila javára. Góllövők: Blau II. 
(3) és Afató, illetve Vqdász (S)

síiMriii w «.«).' Á .
csapat kis híján majdnem megvert-* a Sumo- 
«*'■

Tűni r? »).
Rak TK—Teréniárns é t

NYOMATOTT A GI.OBLS SYOM0AI UClNTEZET B. T. KORFOUGOGEPEIN, BUDAPEST, VI, ABAD1 UCCA ». — NYOMOAlGAUiATO. HAVAS M.

1LéSPflIRT

sikerült programja 
tunii ígért s hogy

3u dapesti ügetöv rsenyek
A vasárnapi versenyek jói 

nagyrészben valóra váltotta, ___  .o_.. „
népesebb mezőnyök még érdekesebbé nem tel
ték a futamokat, annak oka a szombati hóesés
től felázott rossz pálya volt. Nagy érdeklődés 
előzte meg a tavalyi kétévesek egyik legjobbja 
nak, Nevadiannak és a derbyévjórnt két ki
tűnő képviselőjének: Meridiánnak és Charles!ón
nak bemutatkozását. Nevadian megnyerte ver
senyét, de nem olyan stílussal, aminőt tavalyi 
formál és a róla szóló jó hirek ulán várni lehe
léit. sőt ha valamivel hosszabb a táv. Mima 
alighanem meg is verte volna Meridián és Char- 
leston párharcának Ígérkezett a Márciusi dij, 
de Tamerlan nagy meglepetésre méltó ellenfe
lüknek bizonyult. Meridián többször ugrott, mór 
Charlcston látszott nyerőnek s Meridián erős 
küzdelemmel csnk az utolsó pillanatban ragadta 
cl tőle a győzelmet. A második futamot két 
részben futották le. Az. első részt Mikulás II 
a második részt Sárgarigó nyerte meg s mig 
Mikulás II biztosan nyert. Sárgarigó csak Ku 
rtngő hajlója ügyctlcnsigének köszönheti, győ
zelmét. Mcdpa végigvezetve nyerte a nemzetközi 
lovak versenyét nz crőyn támadó Eion ellen. 
A program utolsó számában nagy meglepetésre 
/pse győzött fölényesen. A részletes eredmény 
a következő:

I. FUTAM: 1. Hotlún istálló Nrvndhn (2# L) 
Maszár F„ 2. Miní.l (R) Mnszár 1. Fm : Dcllia. 
Anny. Tol : 10:10. olasz 37. — II. FIJTAM első

részi 1. Kuiizsai-EtfUó Mikulás II (2) Dózsa. 2. 
Pergő (t’Zi) Mészár F, 3. Dante (3) Kovács II. 
Fpi.: Múlás, Mimosa, Ormuzd, Malvina. Tót.: 
IÓ:5Ö, 12, 12, 12, olasz 50. — II. FUTAM máso
dik rész: 1. Rózsavölgyi-istálló Sárgarigó (8) 
Maszár F., 2. Keringő (4) Hans, 3. Juhar (2) 
Knlinkn. Fm.: Krampusz, Lady of Pnmuk, 
Olhello, Patyolat II., Pogány. Tót: 10:89. 25, 
20, 16. olapz 54 — III. FUTAM: 1. Croatia-ist. 
Mcridiau (2 reá) Zwillingor, 2. Chnrleston (l'/i) 
Maszár F., 3. Tamerlan (6) Maszár 1. Több ló' 
nem futott. Tol.: 10:14, olasz 18. — IV. FUTAM: 
I. Fischcr M Epos II. (1H reá) Maszár L. 2. 
Avanti D. (fi) Kallinka. Fin.1 Orkán, Cyklon, 
Kedves. Tót.: 10:14, 10, 16, olasz 35, V. FU
TAM: 1. Rózsavölgyi-istálló Medca (8) Maszár 
F., 2. Eion (3) Marschall. Fm.: Naplopó. Dár<la, 
Málvvácska, Colocaid. Tót.: 10:61, 26, 22,
olasz 35. — VI. FUTAM: 1. GizcUa-istáUó.. Igse 
(6) Feiser, ?. Töhötöm Kfnszár I., 3., Fé
nyes (2) Fiszler. Fm.: Gyöngyszem, BárcieltÖ, 
Sálán, Pista. Tót.': 10:90, 14, 12, 11, olasz 52.

*
A Miirz lumdikap. Vasárnap .kezdődött inig 

az oszrák ügetősport idei szczonj.i. A megnyitó- 
nap escinén,ve hagyományosan a MírzJiandjkgP 
volt. A Versenyben 13 'indult s ScözuföK Jiclh- 
meriny Hf|. Fi*rhcr F. 4:1) gvöz-Mt Everest II 
(F.hrcnrcich 16:1) elölt, harmadik Dreivicrtcl 

fiÍRcr 3:1) kit. uTKUAl I
A díj. uz Inforiiör gát verseny a

Jrhkffvleh rmmkVcrscny neTOiÓsélt Wtfon hóz-C 
zék nyilvánosságra. .-

A s7cik«'.szlcsért és kimlá*érl féle.U
Dr. El,EK HUGÓ

mÉVj


